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Stellingenbehorende bg het prcefschrift van P.H.J. Essers, Fiscale aspecten van de
voorperiode van de BV

1. De wetgever dient op grond van art. 18, tweede lid, van de Grondwet (`De wet
stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen'),
voorzieningen te treffen voor het verlenen van onalhankelijke fiscale rechtshulp
aan minder draagkrachtigen.

2. Anders dan politici willen dcen geloven is de regeling van degemengde kosten in
`Oort-II' geen vereenvoudiging en het op nul procent stellen van de basispremie
van de WIR geen louter technische aanpassing.

3. De beperking van de voorwaartse verrekentermijn van bedrijfsverliezen (niet
zijnde aanloopverliezen) tot acht jaren, is in strijd met het totaal-winstbeginsel
van art. 7, Wet IB 1964.

4. De tekst van art. 2, eerste lid, Wet Vpb 1969, sluit niet aan bij de complementaire
functie van de vennootschapsbelasting.

5. De beslissing van het Hof 's-Gravenhage in de aan het arrest HR 12 oktober
1988, BNB 1988~334, voorafgaande uitspraak, dat de pensicenproblematiek
dermate ingewikkeld is, dat het in casu niet onaannemelijk was, dat de
directeur~enig-aandeelhouder van belanghebbende zich niet bewust was geweest
van het feit, dat het overdragen van pensicenverplichtingen tegen het volgens de
lineaire methode opgebouwde bedrag, voor hem een bevoordeling inhield,
ondergraaft de stelling dat belastingbetalen voor de dommen is.

6. Bij de beoordeling of een pensicenregeling voldcet aan het bepaalde in art. 11,
derde lid, letter b, Wet LB 1964, dient niet te worden getcetst of de onderhavige
pensicenregeling gebruikeGjk is, maar ofdeze naar maatschappelijke opvattingen
redelijk kan worden geacht.

7. Na dertig jaar is de tijd rijp om de HR de vraag voor te leggen ofhij nog steeds van
mening is, dat een herwaardering in de commerciële firmabalans tevens als een
fiscale herwaardering mcet worden beschouwd (HR 16 december 1959, BNB
1960~34).

8. Het gebruik van woorden als casussen en museums alsmede het leggen van de
klemtoon op de i bij woorden als normaliter en idealiter mceten worden
beschouwd als verkrachtingen van het Algemeen Beschaafd Latijn.

9. Meer nog dan de lage opkomst bij de verkiezingen voor het Europees parlement,
bewijzendesentimenten rondom een vcetbalwedstrijd als Nederland-Duitsland,
dat een verenigd Europa verder weg ligt dan 1992.

10. Bij het treffen van fiscale maatregelen in het kader van het streven naar een
schoon milieu verdient een drastische verhoging van de hondenbelasting de
hoogste prioriteit.



Van dit proefschrift verschijnt bij Uitgeverij Kluwer een handelseditie in de serie
Fiscale monografieën onder ISBN 90 200 1267 3
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Hoofdstuk I. Inleiding

I. Rechtvaardiging van het onderzoek

Een BV dient op grond van art. 175, tweede lid, boek 2, BW, te worden opge-
richi door een of ineer personen `bij notariële akte op het ontwerp waarvan
Onze Minister van Justitie een verklaring heeft verleend dat hem van geen be-
zwaren is gebleken'. Tenzij de oprichting bij akte van fusie geschiedt, dient te-
vens iedere oprichter in het kapitaat van de BV deel te nemen. Krachtens het
derde lid van art. 175, boek 2, BW, moet de akte van oprichting binnen drie
maanden na de dagtekening van de verklaring van geen bezwaar zijn verleden.
Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van de verklaring, tenzij de mi-
nister van Justitie op verzoek van belanghebbenden `op grond van gewichtige
redenen' deze termijn met ten hoogste drie maanden verlengt.

Voordat aan alle formele vereisten voor de oprichting van een BV is voldaan,
kunnen door de oprichters handelingen worden verricht namens en~of voor re-
kening van de op te richten vennootschap. De in die voorperiode namens de op
te richten BV verrichte rechtshandelingen - de preconstitutieve rechtshande-
lingen - worden nader geregeld in art. 203, boek 2, BW. Dit artikel voorkomt
dat de BV, zonder dat zij dat wenst, bij haar oprichting wordt gebonden aan
door de oprichters in haar naam verrichte rechtshandelingen. Bovendien be-
schermt dit artikel de belangen van de personen met wie de oprichters namens
de op te richten vennootschap hebben gehandeld.

In de civielrechtelijke literatuur is veel aandacht besteed aan deze preconsti-
tutieve rechtshandelingen. Ter illustratie noem ik de dissertatie van Krop uit
1945', de artikelenserie van Zeijlemaker uit 1954z en de voordracht van Stein
uit 1967 ten behoeve van de Offerhaus-studiekring.' De op respectievelijk 20 ja-
nuari 1986 en 1 januari 1987 in werking getreden `Nieuwe regeling voor het ka-
pitaal van de BV' en `Derde-anti-misbruikwet' hebben de civielrechtelijke inte-
resse voor de voorperiodeproblematiek een extra impuls gegeven. In dit ver-

1. Krop, De Naamlooze Vennootschap in statu nascendi, dissertatie, 1945.
2. Zeijlemaker, De Naamloze Vennootschap in oprichting als rechtsfiguur, WPNR 1954~4331 tot
en met 4334, en Overgang van rechten en verplichtingen op de Naamloze Vennootschap, welker
voor haar oprichting voor haar zijn verworven of aangegaan, WPNR 1954I4362 tot en met 4364.
3. Stein, Praeconsti[utieve rechtsbevoegdheid, Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K, Stu-
diekring `Prof. Mr. J. Offerhaus', reeks Handelsrecht, nr. 6, 1967.
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INLEIDING

band kan onder meer worden gewezen op de dissertatie van Buijn uit 1983' als-
mede op het pre-advies uit 1984 voor de Koninklijke Notariële Broederschap
van Mohr en Dortmond.s

In het fiscale recht ontbreekt tot dusverre een systematisch opgezette studie
over de fiscale aspecten van de voorperiode. Wel kunnen in de fiscale literatuur
vele - doorgaans korte - beschouwingen en annotaties inzake deze problema-
tiek worden aangetroffen. Een aanzet tot een meer systematisch onderzoek
naar de físcale aspecten van de voorperiode, heeft Dijstelbloem gegeven in zijn
in 1984 gepubliceerde dissertatie.b In dit werk is een afzonderlijk hoofdstuk ge-
wijd aan de voorperiode. De wetgever heeft zich niet of nauwelijks met de fis-
cale problematiek van de voorperiode bezig gehouden. De enige uitzondering
betreft de uitbreiding van de ondernemingsvrijstelling van de Wet VB 1964 per

1 januari 1985 tot het vermogen dat betrekking heeft op:

`een onderneming die voor rekening van een belastingplichtige is gedreven en
ten aanzien waarvan hij zich heeft verplicht deze in te brengen in een naar Ne-
derlands recht op te richten vennootschap met een in aandelen verdeeld kapi-
taal, voor zover die inbreng geschiedt tegen uitreiking van aandelen en plaats-
vindt binnen twee jaren nadat de verplichting daartoe is aangegaan' (art. 7,
derde lid, letter b, Wet VB 1964).

Veel fiscale aspecten van de voorperiode zijn ingevuld door de jurisprudentie.
De talrijke arresten en uitspraken op dit gebied geven echter niet de indruk van
een coherent systeem. Ook de door de administratie uitgevaardigde resoluties
bieden niet altijd een bevredigende oplossing. Deze omstandigheden, gevoegd bij
het feit dat de rechtsvorm van de BV zich nog altijd in een zeer grote - vooral
door fiscale factoren veroorzaakte' - populariteit mag verheugen, rechtvaar-
digen de conclusie dat een systematisch opgezette studie naar de fiscale aspecten
van de voorperiode van de BV, voorziet in een behoefte van de fiscale weten-
schap en de fiscale praktijk. Daar komt bij, dat een dergelijk onderzoek een be-
ter inzicht kan verschaffen in meer algemene fiscale leerstukken. Zo markeert
de voorperiode in geval van oprichters-natuurlijke personen die een in het verle-
den voor eigen rekening gedreven onderneming wensen in te brengen in een BV,
het breukvlak tussen de voor de IB belastingplichtige ondernemer en het Vpb-
plichtig lichaam. De bestudering van de fiscale problematiek van dit breukvlak
leidt tot vragen inzake de reikwijdte en de betekenis van voor de toepassing van

4. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983.
5. Mohr en Dortmond, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Nota-
riële Broederschap, 1984.
6. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennoot-
schappen, dissertatie, FM nr. 37, 1984.
7. Vergelijk Stevens, BV ja, BV nee (1988), MBB 1988~9, blz. 230 e.v.
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de Wet IB 1964 en de Wet Vpb 1969 belangrijke begrippen als ondernemer, sta-
king, aandeelhouder en lichaam.

2. Probleemstelling

Onderwerp van deze dissertatie is een analyse van de gevolgen naar geldend en
wenselijk recht van de - in paragraaf 5 van dit hoofdstuk nader te definiëren -
voorperiode van een BV voor de toepassing van enkele relevante Rijksbelastin-
gen. Onderzocht zullen worden de fiscale gevolgen die optreden voor de oprich-
ter(s) en de (op te richten) BV, alsmede de fiscale gevolgen indien de voorgeno-
men oprichting van de BV geen doorgang vindt. Voor zover bij dit onderzoek
knelpunten aan het licht komen, zullen mogelijke oplossingen worden voor-
gesteld.

3. Afbakening van het onderzoeksterrein

De gevolgen van het bestaan van een voorperiode worden onderzocht voor de
toepassing van de volgende wetten: de Wet IB 1964, de Wet Vpb 1969, de WIR,
de Wet VB 1964, de Wet LB 1964, de Wet OB 1968 en de WBR. In het onder-
zoek wordt niet ingegaan op tot het internationaal belastingrecht behorende
problemen die kunnen ontstaan als gevolg van een aan de oprichting van een BV
voorafgaande voorperiode. De analyse wordt beperkt tot binnen het Rijk ge-
vestigde oprichters en (op te richten) BV's die na de (voorgenomen) oprichting
binnen het Rijk (zullen) worden gevestigd. Verder heeft de studie primair be-
trekking op de voorperiode van een BV. Tenzij anders vermeld, geldt hetgeen
ten aanzien van de BV wordt opgemerkt echter evenzeer voor de NV.

4. Uitgangspunt van het onderzoek

In het eerste deel van dit boek wordt ingegaan op enkele civielrechtelijke aspec-
ten van de voorperiode. De wijze waarop de resultaten van dit deel van het on-
derzoek invloed hebben op de fiscaalrechtelijke problematiek van de voorpe-
riode, kan niet los worden gezien van de leer van de eenheid van de rechtsorde.
Voor deze studie neem ik als uitgangspunt de door Geppaart voorgestane syn-
these tussen de leer van de strakke binding aan het civiele recht en de leer van de
volledige zelfstandigheid van het belastingrecht.g De fiscale rechtsvinding dient
daartoe te worden ingepast in de eenheid van de rechtsorde. De leer van de een-

8. Geppaart, Fiscale rechtsvinding, dissertatie, 1965, hoofdstuk IV; vergelijk eveneens Geppaart,
Burgerlijk recht en belastingrecht, WPNR 1988~5885.
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heid van de rechtsorde impliceert dat ten aanzien van aan het civiele recht ont-
leende begrippen, het vermoeden geldt dat zij in hun oorspronkelijke betekenis
moeten worden verstaan, maar dat dit vermoeden wijkt zodra enige factor van
rechtsvinding dit vereist. Een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie dient
mogelijk te zijn. Een civielrechtelijke kwalificatie in het belastingrecht is niets
anders dan een voorlopige kwalificatie in de veronderstelling dat een fiscaal-
rechtelijke kwalificatie niet behoeft te worden toegepast.

5. Definitie van de voorperiode

In de civielrechtelijke literatuur wordt met de voorperiode veelal gedoeld op het
tijdvak waarin namens de op te richten BV rechtshandelingen worden verricht.
Degenen die deze preconstitutieve rechtshandelingen verrichten zijn, tenzij uit-
drukkelijk anders is overeengekomen, op grond van het tweede lid van art. 203,
boek 2, BW, daardoor hoofdelijk verbonden totdat de vennootschap na haar
oprichting de betreffende rechtshandelingen bekrachtigt dan wel daaraan inge-
volge art. 203, vierde lid, boek 2, BW, wordt verbonden in de akte van oprich-
ting. In deze optiek markeert de voorperiode het tijdvak waarin de in het tweede
lid van art. 203, boek 2, BW, bedoelde hoofdelijke verbondenheid bestaat.

In de fiscale literatuur ligt de nadruk niet zo zeer op de vraag wie aansprake-
lijk is in geval van het verrichten van (preconstitutieve) rechtshandelingen,
maar veel meer op de vraag wat voor de fiscale winstberekening en - toereke-
ning de consequenties zijn indien in de voorperiode een in te brengen onderne-
ming voor rekening en risico van de op te richten BV wordt gedreven. De voor-
periode wordt dan meestal gedefinieerd als het tijdvak waarin een aan één of
meerdere oprichters toebehorende onderneming voor rekening en risico van een
op te richten BV wordt gedreven, welke onderneming bij of korte tijd na de
oprichting eigendom wordt van de BV. De voorperiode in de hier bedoelde zin
vangt aan op het moment, aangegeven in de zogenaamde voorovereenkomst
dan wel in de (concept)oprichtingsakte, waarop de onderneming voor rekening
en risico van de toekomstige BV zal worden gedreven. Het einde van de voorpe-
riode is het moment waarop de vennootschap tot stand komt, dan wel het mo-
ment waarop komt vast te staan dat de oprichting geen doorgang zal vinden.

Voor een volledige analyse van de fiscale gevolgen van de voorperiode kan niet
worden volstaan met de gangbare fiscale definitie van de voorperiode. Deze de-
finitie is in tweeërlei opzicht te beperkt. In de eerste plaats heeft zij geen betrek-
king op het verrichten van (incidentele) rechtshandelingen door de oprichters
buiten het kader van een onderneming. Als voorbeeld kan dienen de aankoop
van een pand door een oprichter namens de op te richten BV, terwijl op dat mo-
ment geen onderneming wordt gedreven voor rekening van de op te richten BV.
In de tweede plaats wordt in de traditionele definitie van de voorperiode geen
onderscheid gemaakt tussen preconstitutieve rechtshandelingen en rechtshan-
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delingen die de oprichters op eigen naam, maar voor rekening en risico van de
op te richten BV verrichten. Dit onderscheid kan behalve civielrechtelijke ook
fiscaalrechtelijke gevolgen hebben.

Een definitie die zowel voor het civiele recht als voor het fiscale recht tot uit-
gangspunt kan dienen voor het onderzoek, is de volgende:

De voorperiode is het tijdvak, voorafgaande aan de oprichting van een BV,
waarin de oprichters handelingen verrichten hetzij op naam en voor rekening
van de op te richten BV hetzij op eigen naam maar voor rekening van de op te
richten BV.

De voorperiode in de aldus gedefinieerde zin start op het moment dat de oprich-
ters voor het eerst op naam en~of voor rekening van de op te richten BV hande-
lingen verrichten. De voorperiode eindigt op het tijds[ip van oprichting van de
BV dan wel op het moment dat komt vast te staan dat de oprichting geen door-
gang zal vinden.

6. Werkplan

Het onderzoek valt uiteen in vijfdelen. In het eerste deel worden de civielrechte-
lijke aspecten van de voorperiode belicht voor zover deze relevant zijn voor het
verdere onderzoek. In de hoofdstukken II, III en IV komen daartoe achtereen-
volgens aan bod de preconstitutieve rechtshandelingen, de inbreng alsmede de
voorovereenkomst.

In dee12 wordt het fiscale toerekeningsprobleem behandeld. Daaronder ver-
sta ik de problematiek met betrekking tot de fiscale toerekening van de in de
voorperiode gerealiseerde resultaten. In beginsel zijn drie oplossingen denk-
baar:

I. toerekening aan de oprichters; dit systeem werd met zekere nuances door de
HR onder de Wet IB 1914 toegepast (hoofdstuk V);

2. toerekening aan de eenmaal opgerichte BV; dit staat de HR onder bepaalde
voorwaarden toe sedert het sleutelarrest van 28 mei 1952, B. 9227 (hoofd-
stuk VI) en

3. toerekening aan de BV-i.o. als zelfstandig Vpb-plichtig lichaam (hoofdstuk
VII).

In hoofdstuk VII zullen in dit verband tevens enkele alternatieve systemen wor-
den besproken. Bovendien zal een vergelijking worden gemaakt met de fiscale
en civielrechtelijke behandeling van de voorperiode in de BRD. De keuze voor
dat land is ingegeven door het feit dat er diverse parallellen zijn aan te wijzen
tussen de Duitse en Nederlandse fiscale systemen.
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Deel 3 van de studie heeft betrekking op de Vpb- en WIR-gevolgen van het
bestaan van een voorperiode voor de op te richten BV. In hoofdstuk VIII wordt
in het bijzonder aandacht besteed aan de Vpb-gevolgen van een preconstitu-
tieve inbreng van de economische eigendom van een onderneming. Achtereen-
volgens komen aan bod het onderscheid tussen de voorperiode en de voor-voor-
periode, formele aspecten van de inbrengovereenkomst, de fiscale winstbepa-
ling en enkele specifieke Vpb-problemen. Hoofdstuk IX behandelt de WIR-ge-
volgen van het bestaan van een voorperiode voor de op te richten BV.

Dee14 ziet op de IB-, Vpb- en WIR-gevolgen van het bestaan van een voorpe-
riode voor de oprichters. De hoofdstukken X tot en met XIV hebben betrekking
op de situatie dat de oprichters natuurlijke personen zijn. In hoofdstuk X wordt
nader ingegaan op de problematiek van het ondernemerschap en het onderne-
mingsvermogen in de voorperiode als nafase van de IB-onderneming. Teneinde
de fiscale status van de oprichter~natuurlijk persoon te bepalen, wordt de situa-
tie van de voorperiode vergeleken met andere bijzondere stakingsgevallen. In
hoofdstuk XI wordt nader ingegaan op de stakingsproblematiek in de Wet IB
1964. Aan de orde komen de bepaling van de stakingswinst, het tijdstip van in
aanmerking nemen van deze winst, de toepassing van de stakingsfaciliteiten en
de problematiek van de inbrengclausules. In hoofdstuk XII wordt onderzocht
in hoeverre de oprichters in de voorperiode aanspraak kunnen maken op in de
Wet IB 1964 voorkomende ondernemingsfaciliteiten, met inbegrip van de
WIR. Hoofdstuk XIII ziet op de problematiek van het genieten van inkomsten
door de oprichters-natuurlijke personen in de voorperiode. In het bijzonder
wordt aandacht besteed aan het genieten van inkomsten uit arbeid en in-
komsten uit vermogen in de voorperiode. In hoofdstuk XIV wordt de invloed
van het bestaan van een voorperiode, in het bijzonder van een in dat tijdvak
plaatsvindende (preconstitutieve) inbreng van de economische eigendom van
een onderneming, op de aanmerkelijk-belangregeling nader bekeken. Ter af-
sluiting van dee14, wordt in hoofdstuk XV ingegaan op enkele specifieke Vpb-
gevolgen van het bestaan van een voorperiode, met name van een in dat tijdvak
gerealiseerde (preconstitutieve) inbreng van de economische eigendom van een
onderneming, voor het geval tot de oprichters lichamen behoren.

In deel 5 komen overige fiscale gevolgen van het bestaan van een voorperiode
voor de op te richten BV en de oprichters aan bod. In hoofdstuk XVI wordt on-
derzocht in hoeverre een oprichter~natuurlijk persoon die voor rekening van de
op te richten BV een (preconstitutief ingebrachte) onderneming drijft, kan wor-
den geconfronteerd met de Wet VB 1964. De samenstelling van het vermogen
van een dergelijke oprichter tijdens de voorperiode, de toepassing van de onder-
nemingsvrijstelling alsmede de aftrek van latente IB zijn de voornaamste onder-
werpen die in dit hoofdstuk worden behandeld. In hoofdstuk XVII wordt ge-
tracht een antwoord te geven op de vraag wie ten aanzien van een in de voorpe-
riode bestaande (preconstitutieve) dienstbetrekking als inhoudingsplichtige
moet worden beschouwd. In hoofdstuk XVIII wordt ter afsluiting van deel 5
onder meer ingegaan op de gevolgen voor de toepassing van de Wet OB 1968 en
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de WBR van een preconstitutieve inbreng alsmede van preconstitutieve leverin-
gen en diensten.

De studie wordt in hoofdstuk XIX afgesloten met een slotbeschouwing, ge-
volgd door een samenvatting.

Het manuscript is 1 juli 1989 afgesloten.
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Deel 1. Civielrechtelijke aspecten van de
voorperiode



Hoofdstuk II. Preconstitutieve rechtshandelingen

1. Inleiding

Aan de oprichting van een BV kan een langdurig voorbereidingsproces vooraf
gaan. Voordat de oprichtingsakte notarieel kan worden verleden, zal de minis-
ter van Justitie op het concept van deze akte een verklaring van geen bezwaar
moeten verlenen. Het verzoek ter verkrijging van deze verklaring zal niet eerder
worden ingediend dan nadat de oprichters overeenstemming hebben bereikt
over de statuten van de op te richten vennootschap. Bovendien zullen allerlei
(andere) noodzakelijke verrichtingen aan de oprichting voorafgaan. Van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken zal bijvoorbeeld een advies moeten wor-
den verkregen inzake de voor de BV gewenste naam, de door het Ministerie van
Justitie overhandigde vragenlijsten zullen moeten worden ingevuld en datzelfde
ministerie zal in bepaalde gevallen de beoogde statuten wensen voor te leggen
aan instanties als de Verzekeringskamer en de Nederlandse orde van Advoca-
ten. In deze voorbereidingsfase kan het wenselijk zijn dat rechtshandelingen
reeds voor rekening van de op te richten vennootschap worden verricht. Daar-
toe kunnen de oprichters op eigen naam blijven handelen en na de oprichting de
uit deze rechtshandelingen voortvloeiende rechten en verplichtingen met in-
achtneming van de vereiste juridische formaliteiten' overdragen aan de BV.
Een dergelijke handelwijze is niet zonder bezwaren voor de oprichters. Het
overdragen van de rechten en verplichtingen aan de BV kan een moeizame en
kostbare aangelegenheid zijn. Bij het aangaan van de verbintenissen in de voor-
periode kan van de derde worden bedongen, dat hij meewerkt aan de over-
dracht. De oprichter heeft echter geen (absolute) garantie dat ook de BV aan die
overdracht wenst mee te werken. Bovendien blijven de oprichters naast de een-
maal opgerichte BV persoonlijk aansprakelijk totdat de derde hen van hun ver-
plichtingen heeft ontslagen. Behoudens uitdrukkelijk tegenbeding kunnen na
de oprichting met betrekking tot de in de voorperiode door de oprichters aange-
gane verplichtingen derhalve meerdere debiteuren worden onderscheiden. In
dit verband kan onder meer worden gewezen op HR 19 februari 1971, NJ 1971,
nr. 269 (Zikon), waarin werd beslist dat het feit dat de opgerichte vennootschap
(in casu een NV) op de door de wet vereiste wijze was tot stand gekomen en de

1. Vergelijk bijvoorbeeld art. 668, boek 1[I, BW, en art. 1449 e.v., boek IV, BW.
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verplichtingen van de oprichters had overgenomen, niet kon leiden tot de con-
clusie dat de verplichtingen van de oprichters van rechtswege waren komen te
vervallen. Dat is alleen dan anders, indien het ook de bedoeling van partijen is
dat de oprichters na de oprichting van hun verplichtingen worden bevrijd.z

Een mogelijkheid om (ten dele) aan de hiervoor genoemde bezwaren tege-
moet te komen is, dat de oprichters de betreffende rechtshandelingen niet op
eigen naam, maar op naam van de op te richten vennootschap verrichten. In dat
geval is sprake van preconstitutieve rechtshandelingen, dat wil zeggen handelin-
gen die gericht zijn op het tot stand brengen van een rechtsbetrekking tussen de
toekomstige vennootschap en degene met wie wordt gehandeld. Het wettelijk
kader voor deze rechtshandelingen wordt gevormd in art. 203, boek 2, BW. In
dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze bepaling. Nadat in paragraaf 2 een
overzicht is gegeven van de totstandkomingsgeschiedenis van art. 203, boek 2,
BW, wordt in paragraaf 3 het karakter van preconstitutieve rechtshandelingen
behandeld. In paragraaf 4 wordt de werkingssfeer van art. 203, boek 2, BW, af-
gebakend, waarna in paragraaf 5 aandacht wordt besteed aan de mate van ge-
bondenheid van de bij de preconstitutieve rechtshandelingen betrokken par-
tijen: de oprichter(s), de derde met wie is gehandeld en de BV. Ter afsluiting van
dit hoofdstuk komt in paragraaf 6 de problematiek van de preconstitutieve le-
vering aan de orde.

In art. 203, boek 2, BW, is rekening gehouden met de mogelijkheid dat ook
andere personen dan de uiteindelijke oprichters preconstitutieve rechtshande-
lingen verrichten. Uit praktische overwegingen veronderstel ik echter dat de
preconstitutief handelende personen ook de uiteindelijke oprichters zijn. In het
navolgende worden de preconstitutief handelende personen daarom aangeduid
als oprichters.

2. Historie

De voorloper van het huidige art. 203, boek 2, BW, was art. 40 K. Dit artikel
werd in 1928 in het Wetboek van Koophandel opgenomen en luidde toen als
volgt:

`Uit overeenkomsten, aangegaan ten behoeve van eene op te richten naam-
looze vennootschap, ontstaan rechten en verplichtingen voor de vennoot-
schap, wanneer zij die overeenkomsten na hare oprichting uitdrukkelijk of
stilzwijgend bekrachtigt.'

2. Vergelijk ook onder andere HR 26 november 1982, NJ 1983~124; HR 27 april 1984, RvdW
1984~87, en HR 15 januari 1988, NJ 1988~889; in dit verband kan eveneens worden verwezen naar
Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 160 tot en met 164, en Honée,
Rechtspraakoverzicht vennootschapsrecht, De NV 1972~9, blz. 154, en AsserlHartkamp I, Verbin-
tenissenrecht, De verbintenis in het algemeen, achtste druk, 1988, blz. 546I547.
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Volgens Stein3 is dit artikel vermoedelijk ingevoerd om de preconstitutieve
rechtsbevoegdheid van de NV buiten twijfel te stellen. De eigenlijke betekenis
van dit artikel is zijns inziens niet zozeer de erkenning van deze bevoegdheid,
maar veel meer de invoering van de bekrachtigingseis. Voor de vennootschap
kunnen alleen dan rechten en verplichtingen uit preconstitutieve overeen-
komsten ontstaan, indien deze overeenkomsten na de oprichting door de ven-
nootschap worden bekrachtigd. Aldus wordt voorkomen dat de vennootschap
bij haar ontstaan zonder dat zij dat wenst, wordt belast met verplichtingen aan
welker ontstaan zij part noch deel heeft gehad.

Een bezwaar van het oorspronkelijke art. 40 K was, dat de derde met wie de
oprichter in de voorperiode had gehandeld, tot het moment dat de vennoot-
schap de overeenkomsten bekrachtigde, in een onzekere positie verkeerde. In
feite verkeerde hij tot het bekrachtigingsmoment in de positie van de persoon
die een bindend aanbod heeft gedaan. Een dergelijke positie wreekt zich indien
de vennootschap niet wordt opgericht dan wel indien na oprichting geen be-
krachtiging plaatsvindt. De tekst van het oorspronkelijke art. 40 K bood geen
mogelijkheid om degene die had gehandeld ten behoeve van de op te richten
vennootschap op de een of andere manier aansprakelijk te stellen. Het heeft tot
1971 geduurd voordat aan dit bezwaar door de wetgever enigszins werd tege-
moet gekomen. Toen werd namelijk bij Wet van 29 april 1971 (Stbl. 285) naar
aanleiding van art. 7 van de Eerste Richtlijn van de Raad der Europese Gemeen-
schappen tot harmonisatie van het vennootschapsrecht', aan art. 40 K een
tweede lid toegevoegd met de volgende tekst:

`Indien een rechtshandeling door de vennootschap niet wordt bekrachtigd,
zijn degenen die haar hebben verricht hoofdelijk aansprakelijk voor de
schade, die de derde dientengevolge heeft geleden, tenzij uitdrukkelijk an-
ders werd bedongen.'

Tevens werd bij die gelegenheid het woord `overeenkomsten' vervangen door
het ruimere `rechtshandelingen'. Eerder was de HR door middel van extensieve
interpretatie in de arresten van 10 juni 1938, NJ 1938, nr. 919 (Liza van Zwa-
nenberg~NV Posterholt), en van 24 mei 1968, NJ 1969, nr. 72 (Jacobs~Jakobs),
overigens tot een zelfde resultaat gekomen.s Vervolgens werden de woorden
`ten behoeve van' vervangen door `namens', teneinde duidelijker tot uitdruk-

3. Stein, Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid, Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K, Stu-
diekring'Prof. Mr. J. Offerhaus', reeks Handelsrecht, nr. 6, 1967, blz. 5; vergelijk ook Krop, De
Naamlooze Vennootschap in statu nascendi, dissertatie, 1945, blz. 60 en 69.
4. Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 14 maart 1968 nr. L 65~8.
5. Vergelijk Westbroek en Buijn, De Vennootschap in oprichting (nieuwe regeling), WPNR 1981I
5575, blz. 579, en Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten
vennootschap, elfde druk, 1989, nr. I19, blz. 165. In het arrest van 18 november 1988, RvdW
1988~200, heeft de HR het arrest van 10 juni 1938, NJ 1938, nr. 919, bevestigd; vergelijk ook de
noot van Raaijmakers bij dit arrest in AAe 1989~7-8, blz. 684.
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king te brengen dat preconstitutieve rechtshandelingen niet uitsluitend ten
voordele van de op te richten vennootschap behoeven te strekken.

Als gevolg van de invoering in 1976 van boek 2, BW, werd art. 40 K integraal
opgenomen in art. 93, boek 2, BW, voor de NV en in art. 204, boek 2, BW, voor
de BV.

Per 1 september 1981 werd ter gelegenheid van de aanpassing van de wetge-
ving aan de Tweede Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen
inzake het vennootschapsrecht, aan art. 93, boek 2, BW, de mogelijkheid van
`directe binding' van de NV in de oprichtingsakte opgenomen. In het eerste lid
werd daartoe aan de woorden `uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt' toege-
voegd: `of ingevolge lid 3 wordt verbonden'. Het nieuwe derde líd van art. 93,
boek 2, BW, had de volgende redactie:

`De oprichters kunnen de vennootschap in de akte van oprichting slechts ver-
binden door het uitgeven van aandelen, het aanstellen van bestuurders, het
benoemen van commissarissen en het verrichten van rechtshandelingen als
bedoeld in artike194, lid 1. Indien een oprichter hierbij onvoldoende zorgvul-
digheid heeft betracht, zijn de artikelen 8 en 138 van overeenkomstige toepas-
sing.'

Bij het inwerking treden van de `Nieuwe regeling voor het kapitaal van de BV'
per 20 januari 1986 (Wet van 12 december 1985, Stbl. 656), werd art. 204, boek
2, BW, vernummerd tot art. 203. Dit artikel kreeg dezelfde inhoud als het voor
de NV geldende art. 93, boek 2, BW.

Als gevolg van de invoering per 1 januari 1987 van de Wet houdende wijzi-
ging van bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in ver-
band met de bestrijding van misbruik van rechtspersonen (Wet van 16 mei 1986,
Stbl. 275), werd het tweede lid van art. 203, boek 2, BW, ingrijpend gewijzigd.
Verder werd het derde lid na een kleine wijziging vernummerd tot vierde lid en
werd een nieuw derde lid toegevoegd. De tot dan in het tweede lid geregelde
schade-aansprakelijkheid werd vervangen door de bepaling dat degene die pre-
constitutieve rechtshandelingen verricht, daardoor hoofdelijk is verbonden tot-
dat de vennootschap na haar oprichting de rechtshandeling heeft bekrachtigd.
Dit lijdt slechts uitzondering indien uitdrukkelijk anders is bedongen. De scha-
de-aansprakelijkheid kwam terug in het nieuwe derde lid: indien degenen die
namens de op te richten vennootschap hebben gehandeld wisten of redelijker-
wijs konden weten dat de vennootschap nadat zij de betreffende rechtshande-
lingen had bekrachtigd, de verplichtingen niet zou kunnen nakomen, zijn zij
hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de derde dientengevolge lijdt. De
wetenschap dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nako-
men, wordt vermoed aanwezig te zijn, wanneer de vennootschap binnen een
jaar na de oprichting in staat van faillissement wordt verklaard. In het vierde lid
werden bovendien de mogelijkheden van directe binding in de akte van oprich-
ting uitgebreid met het aanvaarden van stortingen op aandelen.
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Sedert 1 januari 1987 luidt de volledige tekst van art. 203, boek 2, BW, als
volgt:

`1. Uit rechtshandelingen, verricht namens een op te richten besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid, ontstaan slechts rechten en
verplichtingen voor de vennootschap wanneer zij die rechtshandelingen
na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt of ingevolge
lid 4 wordt verbonden.

2. Degenen die een rechtshandeling verrichten namens een op te richten
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn, tenzij met
betrekking tot die rechtshandeling uitdrukkelijk anders is bedongen,
daardoor hoofdelijk verbonden, totdat de vennootschap na haar oprich-
ting de rechtshandeling heeft bekrachtigd.

3. Indien de vennootschap haar verplichtingen uit de bekrachtigde rechts-
handeling niet nakomt, zijn degenen die namens de op te richten vennoot-
schap handelden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de derde
dientengevolge lijdt, indien zij wisten of redelijkerwijs konden weten dat
de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, onver-
minderd de aansprakelijkheid terzake van de bestuurders wegens de be-
krachtiging. De wetenschap dat de vennootschap haar verplichtingen niet
zou kunnen nakomen, wordt vermoed aanwezig te zijn, wanneer de ven-
nootschap binnen een jaar na de oprichting in staat van faillissement
wordt verklaard.

4. De oprichters kunnen de vennootschap in de akte van oprichting slechts
verbinden door het uitgeven van aandelen, het aanvaarden van stortingen
daarop, het aanstellen van bestuurders, het benoemen van commissaris-
sen en het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 204 lid
I. Indien een oprichter hierbij onvoldoende zorgvuldigheid heeft be-
tracht, zijn de artikelen 8 en 248 van overeenkomstige toepassing.'

Krachtens een overgangsbepaling met betrekking tot de inwerkingtreding van
de Wet van 16 mei 1986 (Stbl. 275) blijft het tweede lid van (het oude) art. 204,
boek 2, BW, zoals dat luidde voor het inwerkingtreden van deze wet, van toe-
passing op voor 1 januari 1987 ten behoeve van een op te richten vennootschap
verrichte rechtshandelingen.
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3. He[ rechtskarakter van preconstitutieve rechtshandelingen in de voorperiode

Na een uitvoerige analyse komt Buijn in zijn dissertatieb tot de conclusie dat de
figuur van de preconstitutieve rechtshandeling als bedoeld in art. 203, boek 2,
BW, een rechtsfiguur van geheel eigen aard is. Zij laat zich niet goed inpassen
binnen het kader van andere rechtsfiguren. Wel sluit zij aan op twee - zijns in-
ziens algemene - beginselen, te weten:

1. namens elke toekomstige drager van rechten en verplichtingen kan voor zijn
ontstaan worden gehandeld, mits er een begin van bestaan is en zijn belang
zulks eist;

2. de namens de toekomstige of nog onbekende drager van rechten en verplich-
tingen verrichte rechtshandelingen zijn primair gericht op dit rechtssubject,
maar zolang het nog niet tot die rechtshandelingen is toegetreden, is degene
die namens hem handelde, op enigerlei wijze zelf verbonden.

Het bepaalde in het eerste lid van art. 203, boek 2, BW, sluit aan bij het onder 1
weergegeven beginsel. Het feit dat de op te richten vennootschap nog niet
bestaat, neemt niet weg dat de oprichters reeds namens de toekomstige ven-
nootschap rechtshandelingen kunnen verrichten. De op te richten vennoot-
schap wordt aanvaard als toekomstige contractspartij. Behoudens de mogelijk-
heid van directe binding aan bepaalde rechtshandelingen in de oprichtingsakte,
wordt de vennootschap alleen dan gebonden indien zij de in haar naam ver-
richte rechtshandelingen uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt. Het onder 2
geformuleerde beginsel beoogt de belangen van de derde te beschermen. De pre-
constitutieve rechtshandelingen zijn primair gericht op het tot stand brengen
van een rechtsbetrekking tussen de eenmaal opgerichte vennootschap en de
derde. Sedert 1 januari 1987 zijn degenen die preconstitutieve rechtshandelin-
gen hebben verricht krachtens het bepaalde in art. 203, tweede lid, boek 2, BW,
daardoor hoofdelijk verbonden tot nakoming. Die hoofdelijke verbondenheid
duurt voort totdat de vennootschap na haar oprichting de betreffende rechts-
handelingen heeft bekrachtigd. Dit lijdt slechts uitzondering indien met betrek-
king tot die rechtshandelingen uitdrukkelijk anders is bedongen. De positie van
de derde wordt eveneens beschermd in het derde lid van art. 203, boek 2, BW.
Indien de oprichters wisten of redelijkerwijs konden weten dat de vennootschap
na bekrachtiging haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, zijn zij hoof-
delijk aansprakelijk voor de schade die de derde heeft geleden als gevolg van de
niet-nakoming van de door hen in naam van de op te richten vennootschap ver-
richte rechtshandelingen.

Het gaat mij te ver de onder 1 en 2 geformuleerde uitgangspunten in navol-
ging van Buijn te kwalificeren als algemene beginselen. Daarvoor zijn zij te spe-

6. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 190.
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cifiek toegeschreven op de figuur van de preconstitutieve rechtshandelingen.
Indien men de regeling van de preconstitutieve rechtshandelingen wil laten aan-
sluiten op een algemeen beginsel, komt men eerder uit bij het beginsel dat in het
rechtsverkeer een derde die te goeder trouw is dient te worden beschermd. Gelet
op de historie van de wettelijke regeling van deze rechtshandelingen, is het ele-
ment van derdenbescherming een steeds belangrijkere rol gaan vervullen. Was
het oorspronkelijke art. 40 K volledig gericht op de bekrachtigingseis, in het
huidige art. 203, boek 2, BW, ligt de nadruk meer op de bepalingen die de belan-
gen beschermen van de derden die in de voorperiode met de oprichters hebben
gehandeld.

Buijn onderbouwt de stelling dat het preconstitutief handelen in de zin van
art. 203, boek 2, BW, een rechtsfiguur sui generis is, door een vergelijking te
maken met verschillende min of ineer verwante rechtsfiguren. Steeds weer dient
de conclusie te luiden dat er op hoofdpunten duidelijke verschilpunten bestaan
ten opzichte van de rechtsfiguur van de preconstitutieve rechtshandeling. Dat in
het verleden desalniettemin door vele schrijvers getracht is het preconstitutief
handelen in de voorperiode van een vennootschap op één lijn te stellen met an-
dere rechtsfiguren, kan worden verklaard uit het streven de positie van de derde
met wie de oprichter namens de toekomstige vennootschap heeft gehandeld,
met zekere waarborgen te omkleden.

Voordat in 1971 in art. 40 K een nadere bepaling werd opgenomen inzake de
verhaalsaansprakelijkheid van de oprichters, werd veelal getracht de positie
van de derde met wie gehandeld was te versterken door aan te nemen dat in de
voorperiode door de oprichters een v. o.J. wordt gedreven. Het gevolg van deze
v.o.f.-constructie was, dat de oprichters-`beherende vennoten' voor de door de
`v.o.f.' verrichte handelingen hoofdelijk aansprakelijk zijn. Die aansprakelijk-
heid gaat verder dan de in art. 203, boek 2, BW, geregelde aansprakelijkheid.
Art. 203, boek 2, BW, gaat in beginsel ervan uit dat de persoonlijke gebonden-
heid van de oprichters na de oprichting komt te vervallen. De v.o.f.-constructie
impliceert daarentegen dat ten aanzien van de door de `v.o.f.' verrichte rechts-
handelingen, de aansprakelijkheid van de `vennoten'~oprichters ook na de
oprichting blijft voortbestaan, tenzij de derden expliciet hebben ingestemd met
het vervallen van die aansprakelijkheid na de overdracht van alle rechten en ver-
plichtingen aande BV. In zijn dissertatie toont Buijn in navolging van onder an-
dere Grosheide en Zeijlemaker', naar mijn mening overtuigend aan, dat het te
ver gaat in de voorperiode automatisch een v.o.f. te veronderstellen. Deze ver-
onderstelling strijdt in het algemeen zowel met de bedoeling van partijen als met
de werkelijkheid. Veelal bestaat bij de oprichters uitsluitend de bedoeling een

7. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 21 I tot en met 247; Grosheide,
Enige aspecten van de Naamloze Vennootschap in oprichting, De NV 1953~ l, blz. 9 e.v.; Zeijlema-
ker, De Naamloze Vennootschap in oprichting als rechtsfiguur, WPNR 1954I4331, blz. 39. In an-
dere zin onder andere Slagter, Personenassociaties, V.O.F. I, paragraaf 15, nr. 9 tot en met 16, blz.
515 e.v.; vergelijk ook Thielen, De NV~BV in oprichting en de hoofdelijkheid van de v.o.f. in Boek
7, NBW, TVVS 1987~12, blz. 293 e.v.
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BV op te richten. Zij wensen niet rechtstreeks te participeren in de in de voorpe-
riode gerealiseerde resultaten. Wel kunnen zij in de hoedanigheid van aandeel-
houder~directeur indirect tot die resultaten gerechtigd worden. Daar komt bij,
dat het fingeren van een v.o.f. meebrengt dat de werkingssfeer van art. 203,
boek 2, BW, wordt beperkt tot slechts enkele incidentele handelingen. Er is
geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de wetgever een zodanige beperkte
werkingssfeer van dit artikel voor ogen heeft gehad. Uiteraard is het geenszins
uitgesloten dat partijen de bedoeling hebben in de voorperiode in de vorm van
een v.o.f. naar buiten te treden. Die bedoeling moet dan wel duidelijk blijken.
Ook is denkbaar dat de oprichters in de voorperiode de schijn wekken dat zij
namens een dergelijke v.o.f. optreden. In dat geval zal men niet toe kunnen ko-
men aan de werking van art. 203, boek 2, BW. BuijnB merkt in dit verband op
dat:

`slechts indien uit de bedoeling van de handelende personen dan wel uit de
hun toerekenbare schijn op te maken is, dat sprake is van de vennootschap
onder firma die zelf tot nakoming gehouden wil zijn of waarvan aangenomen
mag worden dat die zelf tot nakoming gehouden wil zijn, (. ..) het bestaan
van een dergelijke vennootschap onder firma (zal) kunnen worden aanvaard.
Ieder overig handelen namens een op te richten NV of BV dan wel onder de
naam NV X i.o. of BV X i.o. is in beginsel preconstitutief'.

Bovenstaande sluit overigens niet uit, dat art. 203, boek 2, BW, betrekking kan
hebben op de door een v.o.f. verrichte preconstitutieve rechtshandelingen.
Buijn spreekt in dit verband van een preconstitutieve v.o.f.9 De vennoten van
een dergelijke v.o.f. handelen onder de naam van de op te richten BV. Totdat de
BV wordt opgericht, is de v.o.f. en daarmee ook haar vennoten hoofdelijk ver-
bonden voor de in de voorperiode verrichte preconstitutieve rechtshandelingen.
Indien de oprichting geen doorgang vindt, zal de preconstitutieve v.o.f. van ka-
rakter veranderen en een `gewone' v.o.f. worden, dat wil zeggen een v.o.f. die
onder eigen naam en voor eigen rekening optreedt.

Het voorgaande sluit ook aan bij de jurisprudentie van de HR. In HR 28 juni
1951, NJ 1952, nr. 555 (Mallant~Raad van Arbeid), leek de HR wel iets te voe-
len voor de v.o.f.-constructie. Uit latere jurisprudentie blijkt echter duidelijk
dat ons hoogste rechtscollege niet automatisch uitgaat van het bestaan van een
v.o.f. die zelf tot nakoming gehouden wil zijn. In dit verband kan onder andere
worden gewezen op het - fiscale - arrest HR 21 februari 1973, BNB 1973~
107, alsmede op de civiele arresten HR 6 november 1981, NJ 1982, nr. 227
(Olimpic) en HR 17 september 1982, NJ 1983, nr. 120 (Heufkens).

Een andere poging om bij gebreke aan een wettelijke bepaling de positie van

8. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 243.
9. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 244; vergelijk ook HR 6 novem-
ber 1981, NJ 1981, nr. 227 (Olimpic) en HR 17 september 1982, NJ 1983, nr. 120 (Heufkens).
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de derde te beschermen, is afkomstig van De Grooth.'o Hij meende gebonden-
heid van de oprichters te kunnen construeren op basis van de (veronderstelde)
partijbedoeling. Het zou de bedoeling zijn van de derde, dat de oprichter ge-
bonden is, zij het dat de vennootschap na oprichting bevoegd is tot (privatieve)
contractsovername. Het zwakke punt van deze theorie is, dat slechts wordt ge-
keken naar de bedoeling van één van de handelende partijen, namelijk van de
derde met wie in de voorperiode wordt gehandeld. De intentie van een persoon-
lijke gebondenheid van de oprichters zal lang niet altijd bij de oprichters zelf be-
staan. Bovendien staat de figuur van de (privatieve) contractsovername door de
eenmaal opgerichte vennootschap op gespannen voet met het gegeven dat de
oprichter bij het verrichten van preconstitutieve rechtshandelingen niet voor
zichzelf overeenkomsten wenst aan te gaan maar namens de op te richten ven-
nootschap."

Krop' z stelt in zijn dissertatie dat de oprichters zich in de voorperiode voor de
bekrachtiging door de opgerichte vennootschap stilzwijgend sterk maken in de

z~n van art. 1352, boek IV, BW. Als gevolg hiervan zouden de oprichters de no-
dige zorgvuldigheid bij het verrichten van de preconstitutieve rechtshandelin-
gen in acht dienen te nemen. Ook deze constructie doet niet volledig recht aan
het specifieke karakter van de preconstitutieve rechtshandeling. De oprichters
geven immers duidelijk te kennen dat zij niet voor zich zelf handelen maar na-
mens de op te richten BV. Daar komt bij, dat de in acht te nemen zorgvuldigheid
niet per definitie op art. 1352, boek IV, BW, behoeft te worden gebaseerd. Los
van dit artikel vereist reeds de goede trouw dat een oprichter er alles aan dient te
doen dat de vennootschap tot stand komt, de in haar naam aangegane rechts-
handelingen bekrachtigt en de verplichtingen nakomt."

Ook is in de literatuur een poging ondernomen de preconstitutieve rechtshan-
deling te plaatsen binnen het kader van de rechtsfiguur van de zaakwaarneming
als bedoeld in art. 1390, boek IV, BW, en art. 6.4.1.1 NBW." Een belangrijk
verschil tussen zaakwaarneming als bedoeld in boek IV, BW, en de figuur van

l0. De Grooth, Vertegenwoordiging bij een NV in oprichting?, WPNR 1953~4309, blz. 401.
I 1. Stein, Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid, Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K, Stu-

diekring `Prof. Mr. J. Offerhaus', reeks Handelsrecht, nr. 6, 1967, blz. ]0 en I l; Slagter, bespre-
king van Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid van Stein, RM Themis 1970, blz. 287; Buijn, De

oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 204 tot en met 206.
12. Krop, De Naamlooze Vennootschap in statu nascendi, dissertatie, 1945, blz. 44 en blz. 118 e.v.;

vergelijk ook Davids, De op te richten naamlozelbesloten vennootschap, WPNR 1980~5538, blz.

774.
13. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 207; vergelijk eveneens Stein,
Praeconstitutieve rech[sbevoegdheid, Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K, Studiekring

`Prof. Mr. J. Offerhaus', reeks Handelsrecht, nr. 6, 1967, blz. 10; Grosheide, Enige aspecten van

de Naamloze Vennootschap in oprichting, De NV april 1953, nr. 1, blz. 13, en Slagter, bespreking

van Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid van Stein, RM Themis 1970, blz. 291.
l4. Vergelijk Dijk, Enige civielrechtelijke aspecten van de NV in oprichting, WFR 1964I4695, blz.

253 en 254; Krop, De Naamlooze Vennootschap in statu nascendi, dissertatie, 1945, blz. 121, en

Van Straaten, Vertegenwoordiging van de rechtspersoon in oprichting, TVVS 1984~11, blz. 269.
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de preconstitutieve rechtshandeling is echter, dat bij de eerstgenoemde figuur
degene wiens belangen zijn waargenomen, gehouden is de door de zaakwaarne-
mer in zijn naam aangegane verbintenissen na te komen (art. 1393, boek IV,
BW). Behoudens de beperkte mogelijkheid van directe binding in de akte van
oprichting, laat art. 203, boek 2, BW, het echter uitdrukkelijk aan de opge-
richte vennootschap zelf over of zij de in haar naam verrichte rechtshandelin-
gen al dan niet wenst te bekrachtigen. Consequentie van de figuur van zaak-
waarneming zou zijn, dat ook indien de vennootschap na oprichting de in haar
naam verrichte rechtshandelingen niet bekrachtigt, zij op grond van art. 1393,
boek IV, BW, gebonden zou zijn indien haar belangen in de voorperiode be-
hoorlijk zijn waargenomen. Dit zou een inbreuk betekenen op de uitdrukke-
lijke bedoeling van de wetgever om de vennootschap in beginsel na oprichting
zelf door middel van bekrachtiging te laten beslissen tot welke rechten en ver-
plichtingen zij wel en niet wenst toe te treden. In het NBW wordt in art. 6.4.1.1
bepaald, dat de bevoegdheid tot zaakwaarneming niet mag worden ontleend
aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregetde rechtsverhouding.
Aangezien in art. 203, boek 2, BW, een ieder de bevoegdheid wordt toegekend
preconstitutieve rechtshandelingen te verrichten, kunnen deze rechtshandelin-
gen ook onder het NBW niet onder zaakwaarneming worden gerangschikt. Een
ander verschilpunt is, dat in geval van zaakwaarneming doorgaans een
bestaand belang wordt behartigd, terwijl als gevolg van preconstitutieve rechts-
handelingen een belang wordt gecreëerd.15

Stein' 6 vergelijkt het preconstitutieve handelen met het handelen ten behoeve
van een naderte noemen meester, van toepassing op bijvoorbeeld de makelaar
(art. 67a, K; art. 3.3.7 NBW). Het verschil tussen beide rechtsfiguren is vooral
te herleiden tot verschillen in de bepaaldheid van de toekomstige wederpartij.
De derde die met een makelaar te maken heeft die handelt namens een nader te
noemen meester weet niet of er een meester zal zijn en zo ja, wie dit zal zijn. Dit
laatste kan hem ook niet zo erg veel interesseren. Wanneer de makelaar name-
lijk geen `meester' noemt, is hij zelf aansprakelijk voor nakoming casu quo
schadevergoeding. De derde die met een namens de op te richten vennootschap
optredende oprichter te maken heeft gehad, weet wel wie de `meester' zal kun-
nen zijn, maar het is onzeker of die `meester' er wel ooit zal komen: het is im-
mers onzeker of de vennootschap wel tot stand komt en zo ja, of er wordt be-
krachtigd. Vóór de introductie van de schade-aansprakelijkheid casu quo ge-
bondenheid tot nakoming van de oprichters, betekende een en ander voor de

15. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 167 en 168; Krop, De Naam-
looze Vennootschap in statu nascendi, dissertatie, 1945, blz. 45; Davids, De op te rich[en naam-
loze~besloten vennootschap, WPNR 1980~5538, blz. 773.
16. Stein, Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid, Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K, Stu-
diekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus', reeks Handelsrecht, nr. 6, 1967, blz. 1 I en 12; Buijn, De oprich-
ting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 176 tot en met 178; vergelijk eveneens Coebergh,
Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid, De NV 1968~6, blz. 87.
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derde dat hij het risico liep voor het niet tot stand komen van de vennootschap
dan wel voor het feit dat de vennootschap niet bekrachtigt."

Ook de figuur van het derdenbeding in de zin van art. 1353, boek IV, BW,
kan niet zonder meer op één lijn worden gesteld met de preconstitutieve rechts-
handeling als bedoeld in art. 203, boek 2, BW. Blijkens HR 17 december 1926,
NJ 1927, nr. 257 (Havenmaatschappij Scheemda), is voor een geldig derdenbe-
ding niet vereist dat op het moment waarop het beding wordt gemaakt de derde,
in casu de op te richten BV, bestaat. Het belangrijkste verschil is echter, dat in
geval van een derdenbeding rechten voor derden bedongen worden, terwijl art.
203, eerste lid, boek 2, BW, uitdrukkelijk spreekt van het ontstaan van rechten
en verplichtingen. Een minder zwaarwegend verschilpunt is, dat in art. 1353,
boek IV, BW, wordt verlangd dat de stipulator iets ten behoeve van zich zelf be-
dingt of een gift doet. In geval van een preconstitutieve rechtshandeling is dit
doorgaans niet het geval. In art. 6.5.3.5 NBW komt dit vereiste niet meer terug.
Van een geldig derdenbeding is dan sprake indien in een overeenkomst een recht
aan de derde wordt toegekend en de derde dit beding aanvaardt.' e Mits blijvend
binnen de wettelijke criteria is het overigens wel mogelijk dat de oprichter in de
voorperiode een geldig derdenbeding realiseert met de op te richten vennoot-
schap als derde.

Zeijlemaker' 9 heeft het preconstitutieve handelen vergeleken met de rechtsfi-
guur van de bewindvoering. In die visie worden de preconstitutief handelende
personen beschouwd als bewindvoerders. De namens de vennootschap ver-
richte rechtshandelingen leiden tot verschillende onder bewind gestelde vermo-
gens. Als hoofdbezwaar tegen deze constructie wordt in de literatuur doorgaans
aangevoerd dat bewind in geval van private rechtshandelingen slechts voor in de
wet genoemde gevallen - vergelijk art. 1066, boek III, BW, en artikel 3.6.1.1
NBW - kan worden ingesteld. Bovendien werkt deze constructie niet indien de
oprichter~`bewindvoerder' niets onder zich heeft.20

Een voor de hand liggende parallel is de vergelijking met de in het belang van

17. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 176 tot en met 178; vergelijk
eveneens Davids, De op te richten naamloze~besloten vennootschap, WPNR 1980~5538, blz. 773;
Treurniet, Nogmaals: `Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid', De NV 1968~7, blz. 118; Slagter,
bespreking van Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid van Stein, RM Themis 1970, blz. 289.
18. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 172 tot en met 176 en Van der
Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, elfde druk,
1989, nr. 117, blz. 162.
19. Zeijlmaker, De Naamloze Vennootschap in oprichting als rechtsfiguur, WPNR 1954~4334, blz.
74 tot en met 76, en Overgang van rechten en verplichtingen op de Naamloze Vennootschap, welke
voor haar oprichting voor haar zijn verworven of aangegaan, WPNR 1954~4362 tot en met 4364.
20. Stein, Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid, Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K, Stu-
diekring `Prof. Mr. J. Offerhaus', reeks Handelsrecht, nr. 6, 1967, blz. 10; Slagter, Personenasso-
ciaties V.O.F. l, paragraaf 15, nr. 12, blz. 519 en 520, en zijn bespreking van Praeconstitutieve
rechtsbevoegdheid van Stein, RM Themís 1970, blz. 287; Buijn, De oprichting van de NV en de BV,
dissertatie, 1983, blz. 178 tot en met t 80; vergelijk ook Davids, De op te richten naamloze~besloten
vennootschap, WPNR 1980~5538, blz. 773.
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het ongeboren kind verrichterechtshandelingen.21 In art. 2, boek 1, BW, is be-
paald, dat het ongeboren kind als reeds geboren wordt aangemerkt, zo dikwijls
zijn belang dit vordert. Het belangrijkste verschilpunt met de rechtsfiguur van
de preconstitutieve rechtshandelingen in de zin van art. 203, boek 2, BW, is ge-
legen in het feit dat aan de pas opgerichte vennootschap een bevoegdheid tot be-
krachtiging is verleend. Anders dan een pas geboren kind, is de BV bij haar `ge-
boorte' in beginsel vrij om te bepalen welke in haar naam verrichte rechtshande-
lingen zij wel en welke zij niet voor haar rekening wenst te nemen. Bovendien
dient te worden bedacht dat een handelen ten behoeve van het ongeboren kind
doorgaans ertoe strekt bestaande belangen te behartigen, terwijl als gevolg van
preconstitutieve rechtshandelingen in de voorperiode van een BV, belangen van
die op te richten BV worden gecreëerd. Hiermee hangt samen dat ten behoeve
van het ongeboren kind geen nieuwe initiatieven, zoals het starten van een
nieuwe onderneming, kunnen worden ontplooid. Dit is wel mogelijk in de pre-
constitutieve fase van een BV.zz

Ten slotte kan een vergelijking worden gemaakt met de figuur van de verte-
genwoordiging.23 De oprichter kan worden beschouwd als vertegenwoordiger
van de op te richten vennootschap. Ook de nog op te richten vennootschap kan
namelijk worden vertegenwoordigd. De oprichter brengt een voorlopige rechts-
betrekking tot stand die eerst definitief wordt indien de vennootschap deze bij
of na de oprichting aanvaardt. Ook zal de oprichter na de oprichting rekening
en verantwoording moeten afleggen met betrekking tot de door hem namens de
op te richten BV verrichte rechtshandelingen. Bij het trekken van deze parallel
dient men er echter op bedacht te zijn, dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de oprichter in de voorperiode onvolkomen is. Hij kan immers, gelet op de
bekrachtigingseis van art. 203, boek 2, BW, in beginsel alleen een gebondenheid
van de derde realiseren.z' Behoudens de beperkte mogelijkheid van directe bin-
ding in de akte van oprichting, heeft de vennootschap het zelf in de hand of zij
de in haar naam verrichte rechtshandelingen al dan niet wenst te bekrachtigen.

21. Vergelijk Rombach, Prae-en postpersoonlijkheidsrechten en -plichten, WPNR 1963~4775, blz.
315; Coebergh, De onvoltooide NV en Vereeniging, De NV 11, blz. 355; Buijn, De oprichting van
de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 170 en 171.
22. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 170en 171; Stein, Praeconstitu-
tieve rechtsbevoegdheid, Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K, Studiekring `Prof. Mr. J. Of-
ferhaus', reeks Handelsrecht, nr. 6, 1967, blz. 5 en 6; Coebergh, Praeconstitutieve rechtsbevoegd-
heid, De NV 1968~6, blz. 86.
23. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 180 tot en met 184; vergelijk
eveneens Coebergh, Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid, De NV 1968~6, blz. 86; Krop, De Naam-
looze Vennootschap in statu nascendi, dissertatie, 1945, blz. 70; Stein, Praeconstitutieve rechtsbe-
voegdheid, Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K, Studiekring `Prof. Mr. J. Offerhaus',
reeks Handelsrecht, nr. 6, 1967, blz. 4, en Van Straaten, Vertegenwoordiging van de rechtspersoon
in oprichting, TVVS 1984~11, blz. 269.
24. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 182; Davids, De op te richten
naamloze~besloten vennootschap, WPNR 1980~5538, blz. 774; Van Straaten, Vertegenwoordiging
van de rechtspersoon in oprichting, TVVS 1984~1 I, blz. 271.
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Als gevolg van de vervanging per 1 januari 1987 van de schade-aansprake-
lijkheid van de oprichter in geval van niet-oprichting dan wel niet-bekrachtiging
door een hoofdelijke gebondenheid tot nakoming tot het bekrachtigingsmo-
ment, gaat de vergelijking met de figuur van de vertegenwoordiging nog verder
mank.

Gelet op het voorgaande is de conclusie gerechtvaardigd dat de in art. 203,
boek 2, BW, bedoelde preconstitutieve rechtshandelingen een unieke plaats in
ons rechtssysteem innemen. Deze conclusie rechtvaardigt een nader onderzoek
naar de werkingssfeer van dit artikel alsmede naar de specifieke gevolgen van de
preconstitutieve rechtshandelingen voor de betrokken partijen.

4. Ue werkingssfeer van art. 203, boek 2, BW

De werkingssfeer van art. 203, boek 2, BW, strekt zich uit tot de rechtshandelin-
gen die namens de op te richten vennootschap worden verricht (de preconstitu-
tieve rechtshandelingen). Uit de jurisprudentie van de HR, met name uit de ar-
resten HR 6 november 1981, NJ 1982, nr. 227 (Olimpic), en HR 17 september
1982, NJ 1983, nr. 120 (Heufkens), kan worden afgeleid dat ter afbakening van
deze werkingssfeer een formeel criterium wordt gehanteerd. Wanneer door een
oprichter een overeenkomst wordt gesloten onder de naam van een BV i.o. kan,
aldus de HR in laatstgenoemd arrest, worden aangenomen dat de oprichter
daarbij gehandeld heeft ten name en ten behoeve van de op te richten BV, `ten-
zij uit de omstandigheden mede in verband met de aard en de inhoud van de
overeenkomst anders voortvloeit'. In die gevallen waarin de partijbedoeling
niet duidelijk blijkt, wordt doorslaggevende betekenis toegekend aan het ge-
bruik van de woorden BV i.o.25 Het is derhalve niet van belang of in objectieve
zin sprake is van een BV i.o. Een dergelijk criterium zou ook weinig zinvol zijn,
gelet op he[ feit dat een BV i.o. niet eenduidig bepaald is. Van belang is slechts
of de betrokken partijen bereid zijn geweest namens en met de op te richten BV
als toekomstig rechtssubject te handelen.zb

De door de HR zelf aangeduide uitzondering op de hoofdregel (`tenzij uit de
omstandigheden mede in verband met de aard en de inhoud van de overeen-
komst anders voortvloeit') doet zich voor, indien partijen uitdrukkelijk andere
afspraken hebben gemaakt met betrekking tot de gevolgen van de in de voorpe-
riode verrichte preconstitutieve rechtshandelingen. Een andere uitzondering
kan - waarschijnlijk - worden geconstateerd in geval van duurovereen-
komsten, zoals arbeids- en huurovereenkomsten, waaraan reeds in de voorpe-

25. Vergelijk onder andere Maeijer in NJ 1982, nr. 227 en in NJ 1983, nr. 120; De Bruijn, Het han-

delen namens een NV~BV i.o., AAe 1986~1, blz. 3.
26. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 145.

23



PRECONSTITUTIEVE RECHTSHANDELINGEN

riode uitvoering wordt gegeven.27 In het arrest van 8 februari 1980, NJ 1980, nr.
316 (Yildiz), besliste de HR namelijk dat het voor de hand ligt:

`dat een arbeidsovereenkomst waarbij als werkgever optreedt een v.o.f. die
zich aanduidt als `BV i.o.' in dier voege wordt aangegaan dat de v.o.f. voor
zichzelf handelt voor wat betreft de periode van het aangaan van de dienstbe-
trekking tot de oprichting van de BV en voor de op te richten BV voor wat be-
treft de periode daarna'.

In de literatuur wordt door sommige schrijvers28 de stelling verdedigd dat art.
203, boek 2, BW, slechts betrekking heeft op incidentele transacties. In geval
van bedrijfsmatige handelingen in de voorperiode - dat wil zeggen handelin-
gen in het kader van een bestaande onderneming - moet in die visie worden
aangenomen dat de namens de op te richten vennootschap optredende personen
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn. Deze visie leidt tot een aanzien-
lijke inperking van de werkingssfeer van art. 203, boek 2, BW. Nergens blijkt
dat dit ook de bedoeling van de wetgever is geweest. Bovendien is deze opvat-
ting strijdig met de hiervoor aangehaalde arresten van de HR.29 Ik ga er dan
ook van uit dat het handelen namens een op te rinhten BV in beginsel - behou-
dens de hiervoor genoemde uitzonderingen - binnen de werkingssfeer van art.
203, boek 2, BW, valt, ongeacht of dit handelen zich al dan niet binnen een
(reeds bestaande) onderneming afspeelt.

5. De mate van gebondenheid van partijen

5. I . INLEIDING

Bij de preconstitutieve rechtshandelingen zijn doorgaans drie partijen betrok-
ken: de oprichter, de derde met wie wordt gehandeld en de BV. In het navol-
gende zal nader worden ingegaan op de mate waarin elk van deze partijen ge-
bonden is aan de tot stand gebrachte preconstitutieve rechtshandelingen.

27. Vergelijk De Bruijn, Het handelen namens een NV~BV i.o., AAe 1986~1, blz. 3; Mohr, De BV,
voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broederschap, 1984, blz. 32;
Van Schilfgaarde, Rechtsvragenrubriek, WPNR 1985~5751, blz. 58l en 582. Vergelijk met betrek-
king tot dit arrest eveneens Van Straaten, Vertegenwoordiging van de rechtspersoon in oprichting,
TVVS 1984~11, blz. 269 en Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de
besloten vennootschap, elfde druk, 1989, nr. 150.1, blz. 199.
28. Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap,
elfde druk, 1989, nr. 150.1, blz. 199; Slagter, Personenassociaties V.O.F. I, paragraaf 15, nr. 4, blz.
499; Stein, Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid, Verkenningen naar aanleiding van art. 40 K, Stu-
diekring `Prof. Mr. J. Offerhaus', reeks Handelsrecht, nr. 6, 1967, blz. 13; Van der Ploeg, WPNR
1953~4278, blz. 31.
29. Vergelijk Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 160 en Westbroek, De
nieuwste druk van het Handboek, De NV 197717-8, blz. 148 en 149.
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5.2. DE POSITIE VAN DE OPRICHTER

In paragraaf 3 van dit hoofdstuk zijn de diverse pogingen belicht die voor de in-
troductie in 1971 en 1987 van respectievelijk schade-aansprakelijkheid en ge-
bondenheid tot nakoming, werden ondernomen om de oprichters op enigerlei
wijze te kunnen aanspreken voor de door hen namens de op te richten vennoot-
schap verrichte rechtshandelingen. Geen van deze pogingen kan als volledig
geslaagd worden aangemerkt. In feite kon de derde zich alleen indekken tegen
de gevolgen van het niet tot stand komen van de vennootschap dan wel het niet
bekrachtigen van de preconstitutieve rechtshandelingen, door vooraf uitdruk-
kelijk (mede)gebondenheid van de oprichters te bedingen. In 1971 werd deze si-
tuatie principieel gewijzigd. In geval van niet-bekrachtiging van de preconstitu-
tieve rechtshandelingen dan wel niet-oprichting van de vennootschap, waren de
oprichters hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, die de derde dientenge-
volge had geleden. Dit leed slechts uitzondering indien uitdrukkelijk een uitslui-
ting van aansprakelijkheid tussen de partijen was afgesproken. Deze in het
tweede lid van art. 40 K opgenomen schade-aansprakelijkheid was voorwaarde-
lijk: zij trad in werking onder de opschortende voorwaarde dat de vennoot-
schap niet tot stand kwam dan wel niet tot bekrachtiging van de in haar naam
verrichte rechtshandelingen wenste over te gaan. Na oprichting en bekrachti-
ging was er dan ook - behoudens uitdrukkelijk tegenbeding - geen sprake
meer van enige (voorwaardelijke) aansprakelijkheid van de oprichters naast de
gebondenheid van de vennootschap. In de arresten van 6 november 1981, NJ
1982, nr. 227 (Olimpic), en van 17 september 1982, NJ 1983, nr. 120 (Heuf-
kens), werd dit door de HR bevestigd. Slechts in geval van duurovereenkomsten
kan sprake zijn van voortdurende persoonlijke aansprakelijkheid van de op-
richters.30 De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door de derde als gevolg
van de niet-bekrachtiging geleden schade, betrof het positieve contractsbelang
van de derde." Vanuit financieel perspectief mocht hij niet in een slechtere po-
sitie komen te verkeren dan wanneer hij wel een wederpartij zou hebben gehad.
De Bruijn32 wijst erop dat het ontbreken van de mogelijkheid om nakoming te
vorderen praktische problemen tot gevolg kon hebben. Als voorbeeld noemt zij
een contract dat voorziet in de levering van moeilijk verkrijgbare goederen. De
derde kan in een dergelijk geval groot belang hechten aan nakoming van dit
contract. Niet-nakoming betekent dat men een andere leverancier moet zoeken
en dat men voorlopig niet aan eigen afnemers kan leveren. Dit laatste zal dan
weer verlies aan goodwill tot gevolg hebben, hetgeen praktisch niet door een
schadevergoeding kan worden gecompenseerd.

30. Vergelijk De Bruijn, Het handelen namens een NVIBV i.o., AAe 1986~1, blz. 5.
31. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-
schap, 1984, blz. 29.
32. De Bruijn, Het handelen namens een NV~BV i.o., AAe 1986~1, blz. 4.
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Met ingang van 1 januari 1987 zijn degenen die namens de op te richten ven-
nootschap rechtshandelingen verrichten daardoor hoofdelijk verbonden totdat
de vennootschap na haar oprichting die rechtshandelingen heeft bekrachtigd.
Deze regel lijdt alleen uitzondering indien uitdrukkelijk anders is bedongen. Be-
halve de wijziging van schade-aansprakelijkheid in gebondenheid tot nako-
ming, impliceert deze wetswijziging een andere belangrijke verandering ten op-
zichte van het oude systeem. De oprichters zijn niet meer aansprakelijk onder
de opschortende voorwaarde dat de vennootschap niet tot stand komt of niet
bekrachtigt; vanaf 1 januari 1987 zijn zij hoofdelijk verbonden tot nakoming
totdat de vennootschap wordt opgericht en tot bekrachtiging overgaat. In de
voorperiode kunnen de oprichters derhalve reeds worden aangesproken tot na-
koming. Na oprichting en bekrachtiging zullen de oprichters de uit deze pre-
constitutieve contractsnakoming voortvloeiende betalingen en prestaties met
de vennootschap kunnen verrekenen.33

In de literatuur verschillen de opvattingen omtrent de reikwijdte van deze
wijziging. Mohr34, Westbroek en Buijn35 zijn van mening dat de gebondenheid
van de oprichters in het vanaf 1 januari 1987 geldende systeem moet worden be-
schouwd als een subsidiaire gebondenheid. De oprichter wordt in deze visie
slechts gebonden indien de primair bedoelde rechtsrelatie tussen de op te richten
vennootschap en de derde niet tot stand komt. Daarbij gaan Westbroek en
Buijn ervan uit, dat indien de gebondenheid tot nakoming van de oprichter een
primaire aansprakelijkheid zou inhouden, de bekrachtiging door de vennoot-
schap een handeling tot contractsovername impliceert. Bovendien moet vol-
gens deze schrijvers in dat geval worden aangenomen dat de derde er mee heeft
ingestemd dat een dergelijke contractsovername een bevrijdende werking voor
de oprichter ten gevolge heeft. Deze veronderstelling achten zij in strijd met de
bedoeling van partijen.

Mijn voorkeur gaat, gelet op de redactie van art. 203, tweede lid, boek 2, BW,
uit naar het standpunt van De Bruijn3ó en Scholtens" dat sprake is van een pri-
maire gebondenheid van de oprichters in de voorperiode. Mohr, Westbroek en
Buijn gaan nog te veel uit van de systematiek zoals die voor 1 januari 1987 gold.
Het feit dat de oprichters na die datum hoofdelijk aansprakelijk zijn tot nako-
ming tot het moment van bekrachtiging door de BV in plaats van hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade onder de opschortende voorwaarde van niet-
oprichting of niet-bekrachtiging, impliceert een primaire verbondenheid van de

33. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-
schap, 1984, blz. 27.
34. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-
schap, 1984, blz. 30.
35. Westbroek en Buijn, De vennootschap in oprichting (nieuwe regeling), WPNR 1981~5575, blz.
582; vergelijk eveneens Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de beslo-
ten vennootschap, elfde druk, 1989, nr. 119, blz. 167.
36. De Bruijn, Het handelen namens een NV~BV i.o., AAe 1986I1, blz. b.
37. Scholtens, Preconstitutieve levering, WPNR 1987~5830, blz. 295.
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oprichters. Hieraan staat niet in de weg dat het de primaire intentie van partijen
is, een rechtsbetrekking te creëren tussen de derde en de op te richten vennoot-
schap. Terecht merkt De Bruijn in dit verband op:

`dat de gebondenheid van de oprichters subsidiair beoogd is, omdat de pri-
maire bedoeling van partijen is een rechtsband tot stand te brengen tussen
derde en rechtspersoon, maar dat die gebondenheid desalniettemin gedu-
rende de in lid twee aangegeven periode primairaanwezig is, onder de ontbin-
dende voorwaarde van bekrachtiging door de vennootschap'.

Het argument van Westbroek en Buijn met betrekking tot de vereiste contracts-
overname in geval van een primaire gebondenheid, gaat voorbij aan het feit dat
de preconstitutieve rechtshandeling een rechtsfiguur sui generis is die niet op
één lijn kan worden gesteld met andere rechtsfiguren. In paragraaf 6 van dit
hoofdstuk zal naar voren komen dat de verschillen tussen beide benaderings-
wijzen vooral tot ui[drukking komen in geval van een preconstitutieve levering.

Door de wetswijziging per 1 januari 1987 is eveneens duidelijk vastgelegd wat
de positie van de oprichter is indien de BV wel heeft bekrachtigd, maar de ont-
stane verplichtingen niet nakomt. Krachtens het derde lid van art. 203, boek 2,
BW, zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de derde
dientengevolge lijdt, indien zij wisten of redelijkerwijs konden weten dat de
vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, `onverminderd
de aansprakelijkheid ter zake van de bestuurders wegens de bekrachtiging'.
Wanneer de vennootschap binnen een jaar na de oprichting in staat van faillis-
sement wordt verklaard, wordt de wetenschap dat de vennootschap haar ver-
plichtingen niet zou kunnen nakomen, vermoed aanwezig te zijn. In het laatste
geval rust op de oprichters de bewijslast om dit wettelijk vermoeden te ontzenu-
wen. De invoering van dit derde lid is onder andere ingegeven door het arrest
van de Hoge Raad van 2 februari 1973, NJ 1975, nr. 468 inzake Sietze de Vries,
door Mohr38 treffend gekarakteriseerd als `de bonte hond van het preconstitu-
tieve handelen'. In dat arrest werd de derde het slachtoffer van het niet-nako-
men door de BV van reeds bekrachtigde, door De Vries in naam van de op te
richten BV verrichte rechtshandelingen. Onder andere Maeijer39, Mohr'o en
Westbroek~Buijn" hebben er in dit verband op gewezen dat ook voor de intro-

38. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-

schap, 1984, blz. 31.
39. Maeijer in NJ 1982, nr. 227.
40. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-

schap, 1984, blz. 32.
41. Westbroek en Buijn, De vennootschap in oprichting (nieuue regeling), WPNR 1981 ~5575, blz.

582.
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ductie van art. 203, derde lid, boek 2, BW, onder omstandigheden de oprichters
na bekrachtiging konden worden aangesproken en wel krachtens art. 1401,
boek IV, BW. De oprichter die namens de op te richten vennootschap rechts-
handelingen verricht in de wetenschap dat de vennootschap na oprichting en be-
krachtiging de uit deze rechtshandelingen voortvloeiende verplichtingen niet
zal kunnen nakomen, verricht een onrechtmatige daad. Vanuit een oogpunt
van bescherming van de derde, geniet opneming van de mogelijkheid van scha-
de-aansprakelijkheid van de oprichter na bekrachtiging in art. 203, boek 2,
BW, echter de voorkeur. Terecht wijzen De Bruijn4z en Mohr43 op de verschil-
len in bewijslast die (althans in theorie !) op de derde rust in geval van een actie
op grond van art. 203, derde lid, boek 2, BW, en een actie ex art. 1401, boek IV,
BW. Bij eerstgenoemde actie zal de derde moeten stellen en bewijzen dat een
rechtshandeling is verricht in de zin van art. 203, eerste lid, boek 2, BW, dat
deze rechtshandeling overeenkomstig het eerste lid is bekrachtigd, dat nako-
ming van de rechtshandeling achterwege is gebleven en dat de oprichters dit
wisten of redelijkerwijs konden weten. In geval van faillissement van de ven-
nootschap binnen een jaar na de oprichting, wordt deze wetenschap vermoed
aanwezig te zijn. Indien een actieex art. 1401, boek IV, BW, wordt ondernomen,
zullen alle elementen van onrechtmatige daad in de zin van dat artikel - onrecht-
matigheid, relativiteit, schuld en causaliteit - moeten worden bewezen.

De in het derde lid van art. 203, boek 2, BW, voorkomende zinsnede `onver-
minderd de aansprakelijkheid ter zake van de bestuurders wegens de bekrachti-
ging', betekent, dat behalve de oprichters ook de bestuurders door de derde
kunnen worden aangesproken indien zij wisten of redelijkerwijs konden weten
dat de vennootschap de verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandelingen
niet zou kunnen nakomen. In geval van faillissement kunnen bestuurders
voorts aansprakelijk zijn op grond van art. 248, boek 2, BW, indien sprake is
geweest van onbehoorlijk bestuur. Krachtens art. 8, boek 2, BW, zijn de
bestuurders ten opzichte van de BV aansprakelijk indien de vennootschap wel
kan nakomen, maar de bekrachtigde transactie voor haar nadelig is.

Men kan zich afvragen of de mate van gebondenheid van de preconstitutief
handelende oprichters zoals die per 1 januari 1987 in art. 203, boek 2, BW, is
vastgelegd wel ver genoeg gaat. Vanuit een oogpunt van bescherming van de po-
sitie van de derde - een mijns inziens algemeen beginsel dat ten grondslag ligt
aan dit artikel - is er veel voor te zeggen de gebondenheid van de oprichters
ook na de oprichting te laten voortbestaan. In paragraaf 4 van dit hoofdstuk is
aandacht besteed aan de opvatting dat de oprichters na de oprichting naast de
vennootschap hoofdelijk gebonden (zouden dienen te) blijven ingeval in de
voorperiode sprake is geweest van bedrijfshandelingen die verricht zijn in de
feitelijke continuïteit van de onderneming. Daarmee wordt gedoeld op hande-

42. De Bruijn, Het handelen namens een NV~BV i.o., AAe 1986~1, blz. 6.
43. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-
schap, 1984, blz. 32.
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lingen die betrekking hebben op een reeds voor de oprichting van de vennoot-
schap gestarte bedrijfsuitoefening. Mohr" gaat wat dit betreft nog een stap ver-
der: hij stelt voor, de laatste tien woorden van art. 203, tweede lid, boek 2, BW
-`totdat de vennootschap na haar oprichting de rechtshandeling heeft be-
krachtigd' - te schrappen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenko-
men, zou dan in alle gevallen sprake zijn van voortdurende hoofdelijke gebon-
denheid van de oprichters. Westbroek, Buijn45 en De Bruijn4ó zijn van mening
dat in dat geval de regeling haar doel voorbij zou schieten. De derde weet dat
zijn uiteindelijke contractspartij de eenmaal opgerichte BV zal zijn.

`Er is dan ook geen enkele reden, waarom hij in een andere positie zou moe-
ten worden gesteld dan degene die van de aanvang af inet een reeds opgerichte
vennootschap heeft gehandeld', aldus Westbroek en Buijn.

De Bruijn trekt eveneens een parallel met de situatie dat de derde gehandeld
heeft met een reeds bestaande vennootschap:

`ook dan geldt dat men in de regel exclusief gebonden is aan de vennootschap
en dat men niet cumulatief de handelende personen persoonlijk kan aanspre-
ken'.

De door deze schrijvers getrokken parallel kan mij niet overtuigen. Er bestaan
wezenlijke verschillen tussen een transactie met een nog op te richten BV en een
transactie met een reeds bestaande BV. Alleen in het laatste geval is sprake van
een transactie met een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam. Het feit dat in
de voorperiode reeds op naam van de op te richten vennootschap rechtshande-
lingen kunnen worden verricht, neemt niet weg dat in dat tijdvak nog geen
sprake is van een exclusief aansprakelijke rechtspersoon. Reeds om die reden
gaat civielrechtelijk de vergelijking met de reeds opgerichte BV mank. Terecht
merkt Mohr" dan ook op dat het geenszins voor de hand ligt dat men zich ex-
clusief bindt aan een `futuur creatuur van nog onbekende gestalte en omvang'.
Juist omdat men dat niet verwacht, is het redelijk dat de oprichter ook na de tot-
standkoming van de BV naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk blijft
tot nakoming. Indien de oprichter deze cumulatieve gebondenheid wil vermij-
den, zal hij de derde moeten overtuigen van de `onredelijkheid, onwenselijk-

44. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-
schap, 1984, blz. 38; vergelijk ook Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, zevende druk, 1988, blz.
S3.
4S. Westbroek en Buijn, De vennootschap in oprichting (nieuwe regeling), WPNR 1981~SS75, blz.
582.
46. De Bruijn, Het handelen namens een NV~BV i.o., AAe 1986~1, blz. 7 en 8.
47. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariëte Broeder-
schap, 1984, blz. 36.
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heid of overbodigheid''g daarvan. Op deze manier worden partijen gedwongen
zich een duidelijk beeld te verschaffen van de consequenties van de door hen
verrichte rechtshandelingen.

5.3. DE POSITIE VAN DE DERDE

Ook de positie van de derde die handelt met een namens de toekomstige ven-
nootschap optredende oprichter, is met ingang van 1 januari 1987 - de datum
van inwerkingtreding van de `Derde-anti-misbruikwet' - gewijzigd. Voordien
verkeerde hij tot het bekrachtigingsmoment in de positie van de persoon die een
bindend aanbod heeft gedaan. Tenzij anders was overeengekomen, had hij in
de preconstitutieve fase geen mogelijkheden om van de oprichters nakoming te
vorderen. Omgekeerd hadden de oprichters evenmin de mogelijkheid reeds in
de voorperiode van de derde nakoming te eisen van de preconstitutieve verbin-
tenissen.49 De oprichters zelf waren immers geen contractspartij; zonder dat zij
zelf gebonden waren tot nakoming, vertegenwoordigden zij slechts de op te
richten vennootschap. Dit stond niet in de weg aan de mogelijkheid dat reeds in
de preconstitutieve fase uitvoering kon worden gegeven aan namens de op te
richten BV gesloten overeenkomsten. Daarvoor was echter de instemming van
zowel de oprichters als de derde vereist. Indien de derde weigerde in de voorpe-
riode prestaties te verrichten waartoe hij contractueel gebonden was, kon even-
tueel de eenmaal opgerichte BV na bekrachtiging de derde aanspreken op grond
van wanprestatie. Mohrso wijst erop dat ingeval in het kader van de preconstitu-
tieve contractsuitvoering betalingen ofleveringen aan de derde moesten worden
gedaan en deze verplichtingen door de oprichters ten name van de toekomstige
BV werden nagekomen, de derde de door hem te verrichten prestaties in begin-
sel niet kon weigeren met een beroep op het nog niet bestaan van de BV. Hij acht
het mogelijk dat een dergelijke weigering als een onrechtmatige daad jegens de
oprichters kan worden gekwalificeerd.

Het feit dat - behoudens uitdrukkelijk tegenbeding - in de voorperiode
door de oprichters namens de op te richten BV geen rechtsvordering tot nako-
ming kon worden ingesteld, betekende overigens niet dat de derde eerst na de
bekrachtiging gebonden was. Direct na het verrichten van de preconstitutieve
rechtshandeling trad de gebondenheid reeds in. De door de derde aanvaarde

48. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-
schap, 1984, blz. 37.
49. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-
schap, 1984, blz. 25; Thielen, Opmerkingen over de naamloze~besloten vennootschap in de pre-
rechtspersoonlijkheidsperiode, TVVS 1979~9, blz. 294; anders: Buijn, Deoprichting van de NV en
de BV, dissertatie, 1983, blz. 265.
50. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-
schap, 1984, blz. 26.
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verplichtingen - te vergelijken met de verplichtingen van degene die een bin-
dend aanbod heeft gedaan - konden niet eenzijdig worden gewijzigd, laat
staan herroepen.s' Met BuijnSZ ben ik van mening dat in het geval dat zowel de
oprichters als de derde ermee instemmen, wijziging en zelfs opzegging van de
aangegane preconstitutieve overeenkomsten kan plaatsvinden. Niet valt in te
zien waarom wel preconstitutieve rechtshandelingen kunnen worden verricht,
maar het niet mogelijk zou zijn met instemming van zowel de oprichters als de
derde deze rechtshandelingen te wijzigen casu quo weer in te trekken. Dit geldt
mijns inziens zowel voor het oude als voor het huidige recht.

De vanaf 1 januari 1987 in de wet opgenomen mogelijkheid om tot het be-
krachtigingsmoment nakoming te vorderen van de oprichters, impliceert dat
ook de oprichters van de derde reeds in de voorperiode nakoming kunnen vor-
deren.53 Niet alleen tegen de BV i.o. maar ook door de BV i.o. (in de persoon
van de preconstitutief handelende oprichters) kunnen nu rechtsvorderingen
worden ingesteld. Ook nadat eenmaal is komen vast te staan dat de vennoot-
schap niet wordt opgericht dan wel dat zij niet wenst te bekrachtigen, zal degene
die namens de op te richten vennootschap handelde mijns inziens nakoming
kunnen vorderen van de derde.s' De redactie van art. 203, tweede lid, boek 2,
BW, en de daaraan ten grondslag liggende filosofie verhinderen dat de derde
een dergelijke claim kan afweren met de stelling dat hij heeft gehandeld met de
op te richten vennootschap en niet met degene die nakoming verlangt. Indien is
overeengekomen dat de derde uitsluitend tot nakoming jegens de eenmaal op-
gerichte vennootschap is verbonden of de aard van de overeenkomst dit met
zich mee brengt, zal de derde eerst na bekrachtiging door de BV gebonden zijn
tot nakoming. Een vordering tot nakoming kan eventueel op grond van dwaling
worden afgeweerd indien de derde kan aantonen dat de identiteit van de opge-

51. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 264; Zeijlemaker, De Naamloze

Vennootschap in oprichting als rechtsfiguur, WPNR 1954~4331, blz. 40; Grosheide, In en om arti-

kel 40 W.v.K., De NV 1933~6, blz. 164; Krop, De Naamlooze Vennootschap in statu nascendi, dis-

sertatie, 1945, blz. 70.
52. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 266.
53. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 155; Mohr, De BV, voor en bij

haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broederschap, 1984, blz. 27; Van der
Heijden-Van der Grinten, Supplement bij het Handboek voor de naamloze en besloten vennoot-
schap, 1986 merkt in nr. 119, blz. 8 en 9 op, `dat in beginsel ook de voor de vennootschap nako-

mende persoon nakoming zal kunnen vragen indien bekrachtiging uitblijft. Indien de wederpartij
zich slechts wil binden tegenover de op te richten vennootschap, zal dit aldus moeten zijn overeenge-

komen.' In de elfde druk van het Handboek, nr. 119, blz. 167 wordt echter het standpunt ingeno-
men, dat art. 203, boek 2, BW, niet inhoudt, 'dat de handelende persoon harerzijds nakoming van

de overeenkomst door de wederpartij kan vorderen.'; vergelijk eveneens: Van Schilfgaarde, Van de

BV en de NV, zevende druk, 1988, blz. 53.
54. Anders: Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 288.
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richte BV op voor de betreffende overeenkomst wezenlijke punten niet overeen-
komt met die van de vennootschap namens wie is gehandeld.ss

5.4. DE POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP

Indien in de voorperiode sprake is geweest van preconstitutieve rechtshandelin-
gen, kunnen voor de BV alleen rechten en verplichtingen daaruit ontstaan in-
dien zij deze rechtshandelingen na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend
bekrachtigt, dan wel - indien sprake is geweest van in art. 203, vierde lid en art.
204, eerste lid, boek 2, BW, bedoelde rechtshandelingen - indien zij daardoor
direct in de akte van oprichting wordt verbonden. Uit de rechtshandelingen als
bedoeld in art. 204, boek 2, BW, kunnen voor de BV slechts rechten en verplich-
tingen ontstaan indien zij in haar geheel worden opgenomen in de akte van
oprichting of in een geschrift dat daaraan in origineel of in authentiek afschrift
wordt gehecht en waarnaar de akte van oprichting verwijst. De rechten en ver-
plichtingen met betrekking tot de niet namens haar door de oprichters verrichte
rechtshandelingen kan de vennootschap met medewerking van de derde na
oprichting op zich nemen door middel van contractsovername.

Evenzeer als de preconstitutieve rechtshandeling, kan ook de bekrachtiging
worden aangemerkt als een rechtsfiguur sui generis.sb Door middel van de be-
krachtiging treedt de BV toe tot de in haar naam verrichte rechtshandelingen.
De uiteindelijk beoogde rechtsbetrekking tussen de vennootschap en de derde
komt dan definitief tot stand. Zakenrechtelijk heeft de bekrachtiging geen te-
rugwerkende kracht. Eerst op het moment van de bekrachtiging treedt de ven-
nootschap toe tot alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de verrichte
preconstitutieve rechtshandelingen. Ook alle wijzigingen in de preconstitutieve
overeenkomsten en reeds verrichte uitvoeringshandelingen worden op dat mo-
ment door de vennootschap voor haar rekening genomen.s' Na 1 januari 1987
is de bekrachtiging tevens het moment waarop de hoofdelijke gebondenheid tot
nakoming van de oprichters voor de door hen verrichte preconstitutieve rechts-
handelingen wordt beëindigd.

De achtergrond van de bekrachtigingseis is, dat de vennootschap zo vrij mo-
gelijk tot stand dient te komen. In beginsel moet aan haar de vrijheid toekomen
bepaalde rechtshandelingen wel en andere niet te accepteren. Toch is die keuze-
mogelijkheid, afgezien van de mogelijkheid van directe binding in de akte van
oprichting, niet onbeperkt. Indien in de preconstitutieve fase sprake is geweest
van een complex van rechtshandelingen - hetgeen veelal het geval zal zijn in-

55. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, díssertatie, 1983, blz. 152; vergelijk ook Van der
Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, elfde druk,
1989, nr. I 19, blz. 169.
56. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 249.
57. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 260 en 261; Grosheide, In en om
artikel 40 W.v.K., De NV 1933I6, blz. 166.
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dien in die fase een bedrijf is gedreven -, heeft de BV in het algemeen slechts de
keuze tussen bekrachtiging van het gehele complex van rechtshandelingen, dan
wel afwijzing van het geheel.58 Een gedeeltelijke bekrachtiging kan onder om-
standigheden als onrechtmatig worden aangemerkt jegens de oprichters en de
derde. Deze regel lijdt wellicht uitzondering, indien van dit complex enkele
rechtshandelingen onrechtmatig zijn. Buijn59 stelt mijns inziens terecht dat in
dat geval slechts die rechtshandelingen behoeven te worden bekrachtigd die niet
onrechtmatig zijn. Indien dit laatste op praktische bezwaren stuit, zal ten aan-
zien van het gehele complex de bekrachtiging achterwege moeten blijven.

De bekrachtiging is vormvrij. Zij kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend ge-
schieden. Een stilzwijgende bekrachtiging is bijvoorbeeld aan de orde indien de
BV aan een preconstitutieve rechtshandeling uitvoering geeft. De bevoegdheid
tot bekrachtigen komt - behoudens enkele uitzonderingenbo - uitsluitend toe
aan de directie van de vennootschap.

6. Preconstitutieve levering

Behalve obligatoire overeenkomsten kunnen ook zakelijke rechtshandelingen
vallen onder de werkingssfeer van art. 203, boek 2, BW. Dit is beslist in de ar-
resten HR 10 juni 1938, NJ 1938, nr. 919 (Liza van Zwanenberg~NV Poster-
holt), en HR 24 mei 1968, NJ 1969, nr. 72 (JacobslJakobs). Het eerste arrest
had betrekking op de vraag in hoeverre reeds in de preconstitutieve fase door
een oprichter een storting op aandelen kan plaatsvinden. De HR oordeelde
dienaangaande:

`dat toch het beginsel, dat ten grondslag ligt aan art. 40 K(. ..), evenzeer toe-
passing moet vinden ten aanzien van de voldoening aan den stortingsplicht en
dan medebrengt, dat, indien het uit dien hoofde verschuldigde eenerzijds ge-
geven en anderzijds ontvangen is ter voldoening aan die schuld, deze rechts-
handeling, wanneer de naamlooze vennootschap haar achteraf bekrachtigt,
de verplichting tot storting doet teniet gaan.'

Reeds voor de daadwerkelijke oprichting van de vennootschap kan derhalve
door de oprichters een storting op aandelen plaatsvinden. De stortingsplicht

58. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 257 en 258; Zeijlemaker, Over-
gang van rechten en verplichtingen op de Naamloze Vennootschap, welke voor haar oprichting
voor haar zijn verworven of aangegaan, WPNR 1954~4362, blz. 388 en 389; Grosheide, In en om
artikel 40 W.v.K., De NV 1933~6, blz. 163.
59. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 258.
60. De algemene vergadering van aandeelhouders kan rechtshandelingen bekrachtigen met betrek-
king tot bijvoorbeeld de benoeming van de directie, de raad van commissarissen of de externe ac-
countant; vergelijk in dit verband Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz.

252 tot en met 255.
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gaat echter eerst teniet indien de vennootschap de storting bekrachtigt dan wel
in de akte van oprichting daaraan wordt gebonden.b' In het recente arrest van
18 november 1988, RvdW 1988~200, heeft de HR deze beslissing uit 1938 beves-
tigd. In het arrest van 24 mei 1968, NJ 1969, nr. 72, was onder meer de vraag aan
de orde of in de preconstitutieve fase rechten op een merk of een handelsnaam
kunnen worden overgedragen. Ten aanzien van dit punt overwoog de HR:

`dat Jacobs-Bremen in dit middel betoogt, dat een rechtshandeling als leve-
ring, en in ieder geval een rechtshandeling waarbij de rechten op een merk of
een handelsnaam worden overgedragen, niet onder de werking van art. 40 K
valt; dat dit betoog echter onjuist is, daar art. 40 mede betrekking heeft op za-
kelijke rechtshandelingen, waaronder rechtshandelingen waarbij de rechten
op een merk of een handelsnaam worden overgedragen; dat een naamloze
vennootschap dus ook zodanige rechtshandelingen na haar oprichting kan
bekrachtigen'.

Mede naar aanleiding van deze jurisprudentie is in 1971 het begrip `overeen-
komsten' in art. 40 K vervangen door het ruimere begrip `rechtshandelingen'.

De vraag rijst, welke consequenties een en ander heeft voor de eigendomsver-
houdingen in de preconstitutieve fase. Zolang er geen levering plaatsvindt kan
de eigendom niet overgaan. Maar hoe is de situatie indien in deze fase een roe-
rend of onroerend goed door een derde wordt geleverd aan de volledig in naam
van de op te richten vennootschap handelende oprichter? Berust de eigendom in
de preconstitutieve fase dan bij de BV i.o., bij de oprichter of blijft de eigendom
tot het moment van bekrachtiging door de BV bij de derde-leverancier? Deze
vraag is niet alleen van belang voor civielrechtelijke kwesties - bijvoorbeeld de
gevolgen van faillissement van de derde of de oprichter tijdens de voorperiode -,
maar ook voor de oplossing van enkele fiscale vraagstukken.

In de literatuur is men het erover eens dat een toekomstige, dus nog niet be-
staande vennootschap, geen eigenares van goederen kan zijn.óz Voordat sprake
ís van rechtspersoonlijkheid bestaat geen BV, laat staan dat zij eigendom kan
verkrijgen. De eigendom van preconstitutief geleverde roerende goederen ver-
krijgt de BV eerst op het moment van de bekrachtiging. Door deze bekrachti-
ging treedt zij toe tot de door de preconstitutieve levering ontstane rechtsbetrek-
king. De preconstitutieve levering van roerende goederen vindt in het algemeen
plaats door middel van bezitsverschaffing aan de oprichters. Deze levering im-
pliceert dat nadien optredende waardeveranderingen voor rekening en risico

61. Vergelijk Coebergh, Volstorting van aandeelen voor de oprichting, De NV 1938~8 (17e jaar-
gang), blz. 225; Van der Ploeg, Inbreng in een NV, WPNR 1958~4546, blz. 323.
62. Vergelijk onder andere Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 280;
Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap, [iende
druk, 1984, nr. 119, blz. 152 (elfde druk, nr. 119, blz. 166); Mohr, De BV, voor en bij haar oprich-
ting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broederschap, 1984, blz. 27.
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zijn van de op te richten BV. Eventueel kan contractueel zijn overeengekomen,
dat reeds vanaf een voor de bezitsverschaffing gelegen tijdstip de waardeveran-
deringen van het goed voor rekening zijn van de op te richten BV. Een precon-
stitutieve levering van onroerend goed vindt plaats door overschrijving van de
notariële overdrachtsakte ten hypotheekkantore. De BV verkrijgt de juridische
eigendom van het onroerend goed eerst op het moment van overschrijving van
de bekrachtiging van de preconstitutieve levering in de openbare registers.ó3
Uitgaande van de veronderstelling dat van economische eigendom sprake is in-
dien iemand (nog) niet de juridische eigendom van het goed heeft, maar wel het
volledige economische belang bij dat goed heeft, in die zin dat waardeverande-
ringen en het risico van tenietgaan hem volledig aangaan, verkrijgt de BV de
economische eigendom van het goed op het moment dat zij de preconstitutieve
levering bekrachtigt.

Voor het antwoord op de vraag of in de preconstitutieve fase de derde-leve-
rancier dan wel de oprichter de eigendom van het preconstitutief geleverde goed
heeft, zal moeten worden onderscheiden tussen preconstitutieve rechtshande-
lingen verricht voor en na 1 januari 1987.

Met betrekking tot voor die datum verrichte preconstitutieve leveringen kan
er van worden uitgegaan dat deze niet tot gevolg hebben dat de derde de eigen-
dom op het moment van levering overdraagt. Voordat de BV wordt opgericht
kan - behoudens de situatie dat uitdrukkelijk anders is overeengekomen -
van een eigendomsoverdracht geen sprake zijn. Indien de BV niet tot stand
komt dan wel niet bekrachtigt kan de derde de oprichter - wederom: behou-
dens de situatie dat uitdrukkelijk anders is overeengekomen - niet dwingen tot
nakoming. Hij kan slechts een schadeclaim indienen. Ook de oprichter heeft
geen mogelijkheid nakoming van de overeenkomst af te dwingen. Slechts een
afzonderlijke overeenkomst tussen derde en ex-oprichter kan bewerkstelligen
dat de eigendom alsnog op de laatste overgaat. De derde loopt het risico dat de
BV niet tot stand komt dan wel niet bekrachtigt. In zoverre houdt hij econo-
misch belang bij het preconstitutief geleverde goed. Aan de andere kant heeft de
oprichter namens de op te richten BV het economisch belang overgenomen. De
mate waarin dit economisch belang bij het goed verdeeld is over de derde en de
toekomstige BV, is afhankelijk van de kans dat die BV tot stand komt en be-
krachtigt. Hoe groter die kans wordt geacht, des te geringer is het economisch
belang dat de derde heeft bij het preconstitutief geleverde goed.

Voor het antwoord op de vraag wie na 1 januari 1987 moet worden be-
schouwd als eigenaar in de voorperiode van een preconstitutief geleverd goed, is
van belang welke betekenis men toekent aan de bepaling dat de preconstitutief
handelende personen hoofdelijk verbonden blijven tot nakoming totdat de ven-
nootschap na haar oprichting de in haar naam verrichte rechtshandelingen
heeft bekrachtigd. De in paragraaf 5.2 van dit hoofdstuk behandelde opvatting

63. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 290.
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van Mohrb', Westbroek en Buijnbs dat de gebondenheid van de oprichters moet
worden beschouwd als een subsidiaire gebondenheid, heeft consequenties voor
het antwoord op deze vraag. Buijn steltbb:

`dat eerst op het moment waarop de derde met wie wordt gehandeld de han-
delende persoon mededeelt, dat hij nakoming van zowel de obligatoire als de
zakenrechtelijke overeenkomst van hem verlangt in plaats van de op te rich-
ten vennootschap, de eigendom op de handelende persoon kan overgaan'.

In dezelfde zin oordelen Van Schilfgaardeb' en Van der Heijden-Van der Grin-
ten.óe Zolang de oprichter niet is aangesproken tot nakoming, blijft in deze op-
vatting de eigendom in handen van de derde. In paragraaf 5.2 heb ik een voor-
keur uitgesproken voor de opvatting dat in de preconstitutieve fase sprake is
van een primaire gebondenheid van de oprichters. Het feit dat de gebondenheid
van de oprichters subsidiair beoogd is, neemt niet weg dat zij niettemin in de
oprichtingsfase primair aanwezig is tot het moment van bekrachtiging door de
vennootschap. Dit impliceert mijns inziens dat in geval van levering van een
goed in de oprichtingsfase aan de op te richten vennootschap, vanaf dat mo-
ment de eigendom van de betreffende zaak niet meer bij de derde-leverancier
berust. De oprichter aanvaardt door het accepteren van de preconstitutieve le-
vering impliciet de consequentie dat in geval van niet-oprichting dan wel niet-
bekrachtiging, hij de met de derde aangegane overeenkomst zal moeten nako-
men. Omgekeerd kan het feit dat de vennootschap niet tot stand komt dan wel
niet bekrachtigt, niet tot gevolg hebben dat de eigendom automatisch weer te-
rugkeert bij de derde (tenzij uiteraard op het moment van de levering iets anders
is overeengekomen). De eigendom kan alleen als gevolg van een nieuw af te slui-
ten overeenkomst met de ex-oprichter weer terugkeren bij de derde-leverancier.
In dezelfde zin oordeelt Scholtensó9:

`Indien een wederpartij bijv. onroerend goed aan een handelende persoon
verkoopt en levert alsmede de koopsom betaald krijgt, weet hij thans waar hij
aan toe is; hij is terstond eigenaar af en niet zoals in de opvatting van de subsi-
diaire gebondenheid, pas na de bekrachtiging door de opgerichte vennoot-

64. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-
schap, 1984, blz. 30.
65. Westbroek en Buijn, De vennootschap in oprichting (nieuwe regeling), WPNR 1981 ~5575, blz.
582.
66. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 286.
67. Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, zevende druk 1988, blz. 52.
68. Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennoo[schap,
elfde druk, 1989, nr. 119, blz. 166 en 167; volgens Van der Grinten heeft art. 203, tweede lid, boek
2, BW `in het geheel geen betekenis' voor zakenrechtelijke rechtshandelingen.
69. Scholtens, Preconstitutieve levering, WPNR 1987~5830, blz. 297; vergelijk ook Coebergh, De
NV in oprichting, De NV 1948I10, blz. 166.
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schap of in geval van niet-bekrachtiging: nadat hij de handelende persoon zo-
ver heeft gekregen dat hij afneemt.'

Na de preconstitutieve levering kan de derde evenmin worden aangemerkt als
economisch eigenaar. Hij loopt immers, ongeacht of de BV wel of niet tot stand
komt of bekrachtigt, geen risico meer ten aanzien van de waardeveranderingen
van het goed. Gelet op het feit dat de BV voor de oprichting en bekrachtiging
geen eigenares kan zijn en ervan uitgaande dat er niet zoiets bestaat als een
eigendomloos tijdperk, leidt het voorgaande mij tot de conclusie, dat in geval
van een levering in de oprichtingsfase aan de op te richten BV, de eigendom van
het preconstitutief geleverde goed vanaf dat moment niet meer berust bij de
derde-leverancier maar bij de namens de toekomstige BV handelende oprichter.
Na de (overschrijving van de) bekrachtiging gaat de eigendom over op de BV.
Zij neemt dan automatisch de positie over van de oprichter. In geval van niet-
oprichting dan wel niet-bekrachtiging blijft de eigendom bij de oprichter. Deze
eigendom transformeert dan wel van aard. Dit vloeit voort uit het feit dat de
oprichter in de voorperiode een bijzondere vorm van eigendom, heeft, welke ik
in het navolgende `preconstitutieve eigendom' zal noemen. Hiermee wordt aan-
gegeven, dat de oprichter de eigendom heeft namens de op te richten vennoot-
schap. Het feit dat hij de eigendom in de hoedanigheid van preconstitutief han-
delende oprichter heeft verkregen, heeft tot consequentie dat hij geen volledig
vrije beschikkingsmacht over het betreffende goed heeft. Na oprichting en be-
krachtiging moet hij immers rekening en verantwoording afleggen met betrek-
king tot het beheer over het goed. Eerst nadat is komen vast te staan dat de BV
niet tot stand komt, dan wel niet bekrachtigt en - in geval van onroerend
goed - een en ander is aangetekend in de openbare registers, transformeert
deze preconstitutieve eigendom in een volledige eigendom. Vanaf dat moment
kan hij als privé-persoon volledig vrij over het goed beschikken. Ten aanzien
van de economische eigendom kan worden opgemerkt, dat de oprichter in de
voorperiode geen economisch eigenaar van het preconstitutief geleverde goed
is. Waardeveranderingen van dit goed zijn immers in eerste instantie voor reke-
ning en risico van de op te richten BV. Zolang de BV niet is opgericht en heeft
bekrachtigd kan de BV evenmin als economisch eigenares worden aangemerkt.
De oprichter verkrijgt de economische eigendom eerst indien de BV niet wordt
opgericht dan wel niet wenst te bekrachtigen. Op dat moment gaan hem de
waardeveranderingen met terugwerkende kracht rechtstreeks aan. Zolang de
oprichting en bekrachtiging van de preconstitutieve levering nog niet hebben
plaatsgevonden, is derhalve nog geen onvoorwaardelijke economisch eigenaar
aan te wijzen. Men zou wat dit betreft kunnen zeggen dat de economische eigen-
dom in de voorperiode als het ware `zweeft', daarmee aangevende dat nadat de
derde als gevolg van de preconstitutieve levering ook afstand heeft gedaan van
de economische eigendom, de economische eigendom tot het eind van de voor-
periode niet aan enig persoon kan worden toegerekend.
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Het feit dat in geval van een preconstitutieve levering de oprichter in de voor-
periode de preconstitutieve eigendom verkrijgt, verhindert mijns inziens dat de
Nachgrundungsbepalingen van art. 204c, boek 2, BW, van toepassing zijn. Dit
artikel heeft tot doel te voorkomen dat aan de oprichters toebehorende goede-
ren tegen een te hoge prijs aan de op te richten vennootschap worden verkocht.
Art. 204c, boek 2, BW, heeft volgens het eerste lid betrekking op een rechtshan-
deling die:

`a. strekt tot het verkrijgen van goederen, met inbegrip van vorderingen die
worden verrekend, die een jaar voor de oprichting of nadien toebehoor-
den aan een oprichter of aandeelhouder, en

b. is verricht voordat twee jaren zijn verstreken na de inschrijving in het han-
delsregister.'

Art. 204c, boek 2, BW, heeft naar mijn mening betrekking op aan de BV ver-
kochte goederen waarover een oprichter de volledig vrije beschikkingsmacht
heeft gehad. In geval van een preconstitutieve levering kan de oprichter niet
zelfstandig een verkoopprijs bepalen die hij de BV in rekening brengt. De BV
heeft immers te maken met dezelfde tegenprestatie voor de goederen als waar-
mee de oprichter is geconfronteerd door de derde. Op voorwaarde dat de derde
en de oprichter niet-geliëerde partijen zijn, behoeft dan niet te worden gevreesd
voor het oneigenlijk gebruik waartegen art. 204c, boek 2, BW, waakt.'o

Ter afsluiting van dit onderdeel verwijs ik naar een uitspraak in Kort Geding
van de President van de Rechtbank Roermond van 30 juli 1987, De NV 1987~6,
blz. 245. In dat geval was op 8 mei 1987 bij notariële akte een onroerend goed
getransporteerd aan de BV i.o. `BV i.o. Rongen Produktie BV'. In de akte had
de verkoper verklaard dat hij de eigendom rechtstreeks aan de BV i.o. over-
droeg. De beide oprichters verklaarden dat zij voor de BV i.o. het goed in eigen-
dom aanvaardden. Bovendien werd bepaald, dat indien de BV niet zou worden
opgericht, `de eigendomsoverdracht geacht werd te zijn aangegaan door de
oprichters in privé'. De koopprijs ter grootte van ruim f 2 miljoen werd be-
taald. De notaris bood de akte ter overschrijving aan bij de hypotheekbewaar-
der, maar deze schreef de eigendom niet over. In plaats daarvan maakte hij
slechts een aantekening op de legger. Enige tijd later legde de ontvanger der
Rijksbelastingen executoriaal beslag op he[ onroerend goed voor belasting-
schulden van de verkoper. In kort geding stelden de oprichters primair dat zij
hadden gehandeld als `v.o.f. Rongen Produktie BV i.o.' en dat de eigendom
van het onroerend goed derhalve was overgedragen aan de firma. Subsidiair
stelden zij, dat zij persoonlijk eigenaar waren geworden op grond van art. 203,
boek 2, BW. De ontvanger wees op het feit dat de akte slechts de BV i.o. als we-

70. In dezelfde zin: Scholtens, Preconstitutieve levering, WPNR 1987~5830, blz. 298 en 299.
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derpartij van de verkoper noemt en stelde dat levering door de verkoper eerst
mogelijk was bij oprichting van de BV. De president wees de primaire stelling
van de oprichters van de hand omdat de duidelijke formulering in de notariële
akte zich ertegen verzette om aan te nemen dat overal waar werd gesproken van
`BV i.o. Rongen Produktie BV' zou moeten worden gelezen `v.o.f. Rongen
Produktie BV i.o.'. Dit verschil was te groot om toe te laten dat van de duide-
lijke tekst van de akte kon worden afgeweken, `nog afgezien van het feit dat de
notaris zulk een bedoeling van partijen op eenvoudige wijze exact zou hebben
kunnen formuleren'. Aangaande de subsidiaire stelling overwoog de president
blijkens de samenvatting in De NV:

`dat het onmiskenbaar de bedoeling van partijen bij de overeenkomst is ge-
weest de eigendom van het onroerend goed terstond in andere handen dan die
van de verkoper te doen overgaan. Dit blijkt niet alleen uit de passage in de
akte waarin eisers verklaren te hebben gekocht en mitsdien in eigendom te
aanvaarden, maar ook uit de betaling van de koopsom en uit de vaststelling
dat het gebruik en genot van het goed per datum van de akte aan de koper toe-
kwam. Uit deze feiten blijkt voldoende duidelijk dat het nimmer de bedoeling
van de oprichters is geweest om de eigendom van het onroerend goed in han-
den van de verkoper te laten (. ..).

Ook de kantmelding in de kadastrale boekhouding geeft volgens de presi-
dent geen aanwijzing voor het tegendeel. Daaruit blijkt immers dat een eigen-
domsoverdracht is totstandgekomen, zodat vanaf dat moment de geldende
tenaamstelling van het goed zijn betekenis heeft verloren, zij het dat nog niet
tot de nieuwe tenaamstelling kon worden overgegaan.

Dit alles gevoegd bij de bepaling in de akte dat bij niet-oprichting van de
BV de eigendomsoverdracht geacht moet worden te zijn aangegaan door de
oprichters leidt volgens de president tot het enig juiste standpunt dat bij deze
verkoop van onroerend goed aan de BV i.o. overdracht heeft plaatsgevonden
door levering aan de oprichters van die BV, welke laatsten voor doorlevering
aan de BV na oprichting kunnenlmoeten zorgdragen, bij gebreke waarvan
zij de eigendom behouden.

Nu de oprichters van de BV als eigenaar van het onroerend goed moeten
worden aangemerkt, beveelt de president de ontvanger om het beslag op het
goed terstond op te heffen.'

Deze uitspraak sluit aan bij enkele conclusies die in dit hoofdstuk zijn getrok-
ken. In de eerste plaats kan niet automatisch worden verondersteld dat in de
voorperiode sprake is van een v.o.f. tussen de oprichters. Of dat in concreto zo
is, is afhankelijk van de bedoelingen van partijen. In de tweede plaats bevestigt
deze uitspraak dat een na 1 januari 1987 gerealiseerde preconstitutieve levering
tot gevolg heeft, dat - behoudens uitdrukkelijk tegenbeding - de eigendom
niet meer berust bij de derde. Uit een aantal feiten werd door de president van
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de rechtbank afgeleid, dat in het onderhavige geval de preconstitutieve levering
tot een eigendomsoverdracht van het goed aan de oprichters had geleid. De
door de president relevant geachte omstandigheden die duidden op eigendoms-
overdracht - een passage in de akte waarin de oprichters de koop en eigendoms-
overdracht bevestigden, de betaling van de koopsom en de vaststelling dat het ge-
bruik en genot van het goed per datum van de akte aan de koper toekwam - zul-
len in de meeste gevallen van preconstitutieve leveringen van onroerend goed
kunnen worden aangetroffen. De bepaling in de akte dat bij niet-oprichting van
de BV de koop geacht moest worden te zijn aangegaan door de oprichters in
privé, kan worden beschouwd als een expliciete aanvaarding door de partijen
van de werking van art. 203, tweede lid, boek 2, BW.

Op een tweetal punten geeft deze uitspraak mij aanleiding tot het plaatsen
van een kritische kanttekening. In de eerste plaats zal ook in geval van een pre-
constitutieve levering van onroerend goed overschrijving dienen plaats te vin-
den in de openbare registers. In casu was dit niet gebeurd. Er werd slechts een
aantekening op de legger gemaakt. Desalniettemin oordeelde de president dat
de eigendom van het onroerend goed was overgegaan. Mij dunkt, dat dat een
wel erg vrijmoedige interpretatie is van het bepaalde in art. 671, boek III, BW.
In de tweede plaats doet de overweging van de president dat in geval van over-
dracht van het onroerend goed aan de BV i.o. levering plaatsvindt aan de
oprichters, welke laatsten voor doorlevering aan de eenmaal opgerichte BV
kunnen~moeten zorgdragen, geen recht aan het specifieke karakter van een pre-
constitutieve levering van onroerend goed. In de voorperiode vindt immers
geen levering plaats aan de oprichters, maar aan de op te richten BV, vertegen-
woordigd door haar oprichters. De notariële overdrachtsakte dient bij die gele-
genheid onder vermelding van de namens de op te richten BV handelende
oprichters, [e worden overgeschreven in de openbare registers. De oprichters
verkrijgen de eigendom van dit onroerend goed namens de op te richten ven-
nootschap. Na de oprichting en bekrachtiging van de preconstitutieve levering
gaat de eigendom van dit onroerend goed over op de BV na overschrijving van
die bekrachtiging in de openbare registers.
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Hoofdstuk III. De inbreng

1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden enkele civielrechtelijke aspecten van de inbreng nader
belicht. Gelet op het belang voor het vervolg van het onderzoek, zal daarbij spe-
ciale aandacht worden besteed aan de preconstitutieve inbreng, dat wil zeggen
de inbreng in de op te richten BV. Nadat in paragraaf 2 het begrip inbreng is ge-
definieerd, komen in de paragrafen 3 en 4 respectievelijk de inbreng in geld en
de inbreng in natura aan bod. Paragraaf 5 van dit hoofdstuk behandelt ten
slotte de Nachgrundung.

2. Het begrip inbreng

Inbreng definieer ik als het ter beschikking stellen van zaken aan de (op te rich-
ten) vennootschap ten titel van storting op aandelen.' Deze definitie ziet zowel
op de inbreng in geld als op de inbreng in natura, door de wet aangeduid als `de
inbreng anders dan in geld'. De inbreng in de hierbedoelde zin moet worden on-
derscheiden van de obligatoire (preconstitutieve) inbrengovereenkomst. Dat is
een obligatoire overeenkomst waarin de oprichters zich tegenover de (op te rich-
ten) BV verbinden een bepaalde inbreng te realiseren. De inbrenger heeft de ver-
plichting op de aandelen te storten, de vennootschap heeft de verplichting aan-
delen uit te reiken. Bovenstaande definitie ziet op de inbreng als zakenrechte-
lijke handeling. De inbrenger stort daadwerkelijk de in te brengen zaken. De
eigendom van de in te brengen goederen kan alleen overgaan indien tevens
wordt voldaan aan de civielrechtelijke leveringsvoorschriften.

In hoofdstuk II is vastgesteld, dat ook zakenrechtelijke rechtshandelingen
onder de werkingssfeer van art. 203, boek 2, BW, vallen. Het voordeel van de
door mij gehanteerde inbrengdefinitie is, dat daarin rekening wordt gehouden
met het feit dat reeds voor de totstandkoming van de BV een storting op aande-
len kan plaatsvinden. In de voorperiode kunnen de oprichters reeds zaken ter
beschikking stellen aan de op te richten BV ten titel van storting op aandelen.
De oprichters aanvaarden in dat geval namens de op te richten BV de inbreng.

1. Vergelijk Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 300.
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De stortingsplicht gaat echter eerst teniet indien de vennootschap de preconsti-
tutieve inbreng bekrachtigt dan wel daaraan in de akte van oprichting wordt ge-
bonden. De eigendom van de preconstitutief ingebrachte zaken kan niet eerder
op de BV overgaan dan bij of na de oprichting. Er is geen reden de mogelijkheid
van een preconstitutieve inbreng te beperken tot de inbreng in geld. Ook een in-
breng in natura kan preconstitutief geschieden. Ik sluit mij aan bij de mening
van Buijnz dat uit de in paragraaf 6 van hoofdstuk II behandelde arresten van
]0 juni 1938, NJ 1938, nr. 919 (welk arrest onlangs is bevestigd door het arrest
van 18 november 1988, RvdW 1988~200), en van 24 mei 1968, NJ 1969, nr. 72,
de conclusie kan worden getrokken,

`dat niets zich verzet tegen een levering aan een op te richten vennootschap
ten titel van storting op aandelen; de bekrachtiging van deze levering doet
dan ook de stortingsplicht teniet gaan'.

Ter vermijding van misverstand, zij erop gewezen, dat de door mij gehanteerde
inbrengdefinitie niet aanknoopt bij het moment waarop de BV de eigendom
verkrijgt van de op de aandelen gestorte zaken, maar bij het moment waarop
deze zaken door de oprichters ten titel van storting op aandelen aan de (op te
richten) vennootschap ter beschikking worden gesteld. In geval van een pre-
constitutieve inbreng vallen deze momenten niet samen. In dat geval heeft reeds
in de voorperiode een inbreng in de door mij bedoelde zin plaatsgevonden, zij
het dat de oprichters eerst bij of na de oprichting kunnen worden bevrijd van
hun stortingsplicht. Gaat men daarentegen - zoals in de literatuur en praktijk
veelvuldig voorkomt' - uit van een inbrengbegrip, waarbij van inbreng eerst
sprake is op het moment waarop de BV de eigendom van de zaken verwerft, dan
vindt de inbreng niei eerder plaats dan bij of na de oprichiing van de BV. In dat
geval moet een onderscheid worden gemaakt tussen het moment van storting
- welk moment eventueel kan zijn gelegen in de voorperiode - en het moment
van inbreng, welk moment samenvalt met het tijdstip waarop de BV de eigen-
dom van de gestorte zaken verkrijgt.

3. De inbreng in geld

Uit art. 191a, eerste lid, boek 2, BW, blijkt dat voor zover niet een andere in-
breng is overeengekomen, de storting op een aandeel in geld moet geschieden.
Dit impliceert dat indien inbreng in natura is overeengekomen, maar deze niet

2. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 326.
3. Vergelijk bijvoorbeeld Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de
besloten vennootschap, elfde druk, 1989, nr. 168.3, blz. 266. Zie ook de in paragraaf 2.2 van hoofd-
stuk VIII nader te behandelen voorwaarden die de fiscus stelt met betrekking tot de acceptatie van
de voor-voorperiode alsmede art. 7, derde lid, letter b, Wet VB 1964, dat wordt behandeld in para-
graaf 3 van hoofdstuk XVI.
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dan wel slechts voor een gedeelte kan worden geëffectueerd, de aandeelhouder
- behoudens bijzondere omstandigheden" - alsnog verplicht is op de door
hem genomen aandelen in geld te storten. In art. 191, eerste lid, boek 2, BW,
wordt bepaald dat in beginsel het nominale bedrag van het te nemen aandeel
moet worden gestort. Voor het geval van een NV, schrijft art. 80, eerste lid,
boek 2, BW, expliciet voor, dat behalve het nominale bedrag ook het agio dient
te worden gestort. Bij het nemen van het aandeel moet ten minste 25~1o van het
nominale bedrag worden gestort. Ten aanzien van het restant kan worden be-
dongen, dat dit eerst behoeft te worden gestort nadat de BV het opvraagt (art.
191, eerste lid, boek 2, BW).

Indien voor of bij de oprichting op aandelen wordt gestort in geld, moet se-
dert 20 januari 1986 rekening worden gehouden met de in art. 203a, boek 2,
BW, gestelde vereisten ten aanzien van de verplicht aan de oprichtingsakte te
hechten bankverklaring. Er kan in dit verband een onderscheid worden ge-
maakt tussen twee soorten bankverklaringen, genoemd naar de letters a en b
van het eerste lid van art. 203a, boek 2, BW, waarin zij worden omschreven. De
zogenaamde A-verklaring als bedoeld in art. 203a, eerste lid, letter a, boek 2,
BW, is een door een bankinstelling afgegeven verklaring die inhoudt, dat de be-
dragen die op de bij de oprichting te plaatsen aandelen moeten worden gestort,
terstond na de oprichting ter beschikking zullen staan van de vennootschap. De
B-verklaring van art. 203a, eerste lid, letter b, boek 2, BW, is een door een
bankinstelling afgegeven verklaring die inhoudt, dat de bedragen die op de bij
de oprichting te plaatsen aandelen moeten worden gestort alle op een zelfde
tijdstip, ten vroegste vijf maanden voor de oprichting, op een afzonderlijke re-
kening stonden welke na de oprichting uitsluitend ter beschikking van de ven-
nootschap zal staan, mits de vennootschap de stortingen in de oprichtingsakte
aanvaardt. Blijkens art. 203, vierde lid, boek 2, BW, zijn de oprichters bevoegd
de BV in de oprichtingsakte te binden aan deze vorm van aanvaarding.

Een A- of B-verklaring kan, gelet op het derde lid van art. 203a, boek 2, BW,
slechts worden afgelegd door een bankier die hetzij als kredietinstelling is inge-
schreven volgens de Wet toezicht kredietwezen, hetzij in een andere lidstaat van
de Europese Gemeenschappen is onderworpen aan bedrijfseconomisch toe-
zicht van overheidswege. De verklaringen kunnen alleen aan een notaris wor-
den afgegeven. De notaris die de akte van oprichting verlijdt, is op grond van
het vijfde lid van art. 203a, boek 2, BW, verplicht de bankier wiens verklaring
hij heeft ontvangen terstond op de hoogte te stellen van de oprichting. Indien de
oprichting niet doorgaat, moet de notaris die de bankverklaring onder zich
houdt, deze aan de bank terugzenden.

4. Buijn noemt in WPNR 1986~5806, blz. 712, als bijzondere omstandigheid het geval, dat de over-
eengekomen inbreng zo essentieel is voor het door de vennootschap uit te oefenen bedrijf, dat, in-
dien zij niet op de voorgenomen wijze kan worden gerealiseerd, de grond voor de deelneming ont-
valt.
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Aanvankelijk stond de wetgever slechts de mogelijkheid van een A-verkla-
ring voor ogen. Daarmee werd echter geen recht gedaan aan het gegeven dat in
de praktijk veelal reeds voor de oprichting op aandelen wordt gestort en de al-
dus gestorte gelden worden aangewend ten behoeve van de bedrijfsuitoefening
van de in oprichting zijnde BV.S Naar aanleiding van kritiek vanuit de weten-
schap en de praktijk werd in een later stadium van de parlementaire behande-
ling van wetsvoorstel 16 551 (`Nieuwe regeling voor het kapitaal van de BV')
alsnog de regeling omtrent de B-verklaring in het wetsvoorstel en uiteindelijk in
de wet opgenomen. Wel is in verband met de invoering van de B-verklaring in
art. 203a, vierde lid, boek 2, BW, de bepaling opgenomen dat indien voor de
oprichting bedragen worden onttrokken aan de rekening, waarop de als in-
breng bestemde gelden zij n gestort, de oprichters jegens de vennootschap hoof-
delijk verbonden zijn tot vergoeding van die bedragen, totdat de vennootschap
de onttrekkingen uitdrukkelijk heeft bekrachtigd. Aldus komt duidelijk tot uit-
drukking dat in de voorperiode de oprichters niet meer de volledig vrije beschik-
kingsmacht hebben over de preconstitutief ingebrachte gelden. Teneinde aan te
geven dat hier sprake is van een zeer bijzondere vorm van eigendom, heb ik in
hoofdstuk II het begrip preconstitutieve eigendom geïntroduceerd.

Een storting in vreemd geld op aandelen in een BV wordt eveneens be-
schouwd als een storting in geld. Gelet op art. 191a, tweede lid, boek 2, BW,
kan storting in vreemd geld voor of bij de oprichting slechts geschieden, indien
de akte van oprichting vermeldt dat een dergelijke storting is toegestaan. Na de
oprichting kan een storting in vreemd geld alleen geschieden met toestemming
van de vennootschap. In het derde lid van art. 191a, boek 2, BW, is een regeling
opgenomen ter bepaling van de mate waarin in geval van storting in vreemde va-
luta aan de stortingsplicht is voldaan. Valuta's die niet vrijelijk in Nederlands
geld kunnen worden gewisseld, kunnen niet worden benut om aan de stortings-
plicht te voldoen. Daaraan wordt namelijk slechts voldaan voor het bedrag
waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden gewis-
seld. Indien de storting vroeger dan één maand voor de oprichting plaatsvindt,
dient te worden uitgegaan van de wisselkoers op de dag van de oprichting. Tot
aan de oprichting lopen de inbrengers in dat geval het valutarisico. Indien de
storting binnen de periode van één maand voor de oprichting plaatsvindt, is de
wisselkoers van de dag van storting bepalend. In dat geval loopt de vennoot-
schap gedurende maximaal één maand het koersrisico.

Bij een storting in vreemde valuta is niet alleen een bankverklaring vereist in-
dien de storting voor of bij de oprichting plaatsvindt, maar ook indien na de

5. Dortmond, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broe-
derschap, 1984, blz. 59; Honée, De besloten vennootschap, Serie Monografieën vanwege het Van
der Heijden-Instituut, deel 25, 1985, blz. 46; vergelijk eveneens Dortmond, Enige beschouwingen
rondom aandelen, Serie Monografieën vanwege het Van der Heijden-Instituut, deel 31, 1989, blz.
I tot en met 12.
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oprichting een dergelijke storting wordt gerealiseerd. Indien voor of bij de
oprichting in vreemd geld wordt gestort, is een A- of B-verklaring als bedoeld in
art. 203a, eerste lid, boek 2, BW, vereist, met die toevoeging dat krachtens het
tweede lid van dat artikel uit de verklaring moet blijken tegen hoeveel geld de
gestorte vreemde valuta vrijelijk konden worden gewisseld op een dag waarop
daarmee krachtens art. 191a, derde lid, boek 2, BW, kon worden voldaan aan
de stortingsplicht. Indien de storting in vreemd geld na de oprichting heeft
plaatsgevonden, dient de BV op grond van art. 203a, zesde lid, boek 2, BW,
binnen twee weken na de storting een soortgelijke bankverklaring als bedoeld in
het tweede lid, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

4. De inbreng in natura

Rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld moeten
op grond van het bepaalde in art. 204, eerste lid, letter c, boek 2, BW, in haar ge-
heel worden opgenomen in de akte van oprichting of in een geschrift dat daar-
aan in origineel of in authentiek afschrift wordt gehecht en waarnaar de akte
van oprichting verwijst. Indien dit formele vereiste niet wordt nagekomen, kun-
nen voor de vennootschap uit deze rechtshandelingen geen rechten of verplich-
tingen ontstaan.

Ook een inbreng anders dan in geld kan preconstitutief geschieden. De
oprich[ers komen dan met de op te richten vennootschap overeen, dat zij op een
in de voorperiode gelegen moment een storting in natura zullen realiseren. De
oprichters treden in dat geval in twee hoedanigheden op. Enerzijds brengen zij
namens zich zelf in, anderzijds aanvaarden zij namens de op te richten BV de in-
breng. Bij het analyseren van de gevolgen van een preconstitutieve inbreng in
natura moet rekening worden gehouden met het feit dat de BV niet eerder de
eigendom van de preconstitutief ingebrachte goederen kan verkrijgen dan na
haar oprichting. Toi dat moment hebben de oprichters de preconstitutieve
eigendom van hetgeen is ingebracht. Zij beheren en besturen de ingebrachte
goederen namens de op te richten BV. Na de oprichting zullen zij daarover reke-
ning en verantwoording moeten afleggen. Inherent aan een preconstitutieve in-
breng is, dat na die inbreng optredende waardeveranderingen van de inge-
brachte goederen in eerste instantie voor rekening en risico zijn van de op te
richten BV. De BV verkrijgt de eigendom van preconstitutief ingebrachte roe-
rende goederen op het moment dat zij de inbreng bekrachtigt dan wel daaraan
in de akte van oprichting wordt gebonden. Op dat moment worden de oprich-
ters ook bevrijd van hun stortingsplicht. Uitgaande van de door mij gehan-
teerde inbrengdefinitie, is het in theorie mogelijk dat in de voorperiode ook
reeds de juridische eigendom van een onroerendgoed wordt ingebracht. In de
registers moet dan worden aangetekend, dat de inbrenger niet meer voor zich
zelf de eigendom heeft, maar dat deze is overgegaan op de preconstitutief han-
delende oprichters die de eigendom hebben aanvaard namens de op te richten
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BV. Voor de overgang van de eigendom van dit onroerend goed op de BV is niet
alleen vereist dat de BV de preconstitutieve inbreng bekrachtigt of daaraan
wordt gebonden in de akte van oprichting, maar tevens dat deze bekrachtiging
dan wel directe binding wordt overgeschreven in het hypotheekregister.b De
economische eigendom van dit onroerend goed verkrijgt de BV reeds op het
moment van bekrachtiging van de preconstitutieve levering dan wel directe bin-
ding in de oprichtingsakte. In de praktijk zal het niet of nauwelijks voorkomen
dat reeds in de voorperiode door de oprichters de juridische eigendom van een
onroerend goed wordt ingebracht. Wel komt het voor, dat door de inbrenger
met de op te richten BV, vertegenwoordigd door een of ineerdere oprichters,
wordt overeengekomen, dat vanaf een in de voorperiode gelegen moment het
onroerend goed voor rekening en risico van de op te richten BV wordt geëxploi-
teerd. Waardeveranderingen van dat goed zijn dan vanaf dat moment voor re-
kening van de op te richten BV. In dat geval vindt in de voorperiode een pre-
constitutieve inbreng plaats van de economische eigendom van het onroerend
goed. De juridische eigendom wordt dan na de oprichting aan de BV overgedra-
gen door overschrijving van de transportakte in de openbare registers. Deze
gang van zaken vindt ook veelal plaats in geval van de preconstitutieve inbreng
van een voorheen door de oprichters voor eigen rekening gedreven onderne-
ming. De inbrengers komen dan in een preconstitutieve inbrengovereenkomst
met de op te richten BV overeen, dat de onderneming op een in de voorperiode
gelegen tijdstip wordt ingebracht en dat vanaf dat moment deze onderneming
voor rekening en risico van de toekomstige BV wordt gedreven. Op dat moment
worden door de oprichters de tot de onderneming behorende roerende goederen
en de economische eigendom van de onroerende goederen preconstitutief inge-
bracht. Voor de vaststelling van de in ruil voor deze inbreng uit te reiken aande-
len, moet rekening worden gehouden met het feit dat de BV de passiva van de
ingebrachte onderneming voor haar rekening neemt.' Om aan te geven dat nog
niet met betrekking tot alle tot de ingebrachte onderneming behorende activa en
passiva op het moment van de preconstitutieve inbreng is voldaan aan de juridi-
sche leveringsvoorschriften, zal ik deze inbrengfiguur in het navolgende aan-
duiden als een preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van de
onderneming.

Aanvaarding van de door mij verdedigde mogelijkheid van een preconstitu-
tieve inbreng brengt met zich mee, dat niet het formeel-juridische moment van
oprichting, maar het moment van storting in de voorperiode door de oprich-

6. Van der Ploeg, Inbreng in een NV, WPNR 1958~4546, blz. 323; Dortmond, Departementale
standpunten, De NV 1978~7-8, blz. 148; vergelijk ook Honée, Het Gewijzigde ontwerp-aanpas-

singswet Tweede EEG-richtlijn, De NV 1980~6, blz. I 14.
7. In het arrest van 15 januari 1988, NJ 1988~889, besliste de HR dat inbreng van een schuld in een

BV slechts dan aansprakelijkheid van die BV naast de debiteur meebrengt, indien die BV zich uit-
drukkelijk of stilzwijgend jegens die crediteur heeft verbonden de ingebrachte schuld te voldoen.
Voor een bespreking van dit arrest verwijs ik naar Thielen, Opmerkingen over inbreng van schulden

in een NV of BV, TVVS 1989~4, blz. 85.
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ters, bepalend is voor het antwoord op de vraag of hetgeen is ingebracht over-
eenkomt met de stortingsplicht. Een waardedaling van het preconstitutief inge-
brachte goed tussen het moment van storting en het oprichtings- casu quo be-
krachtigingsmoment komt voor rekening van de op te richten vennootschap
mits deze de preconstitutieve inbreng bekrachtigt dan wel daaraan in de akte
van oprichting wordt gebonden. Een gevolg hiervan is, dat ook al is de waarde
van het ingebrach[e op het moment van oprichting aanzienlijk teruggelopen, de
oprichter desalniettemin van zijn stortingsplicht kan worden bevrijd. Deze con-
sequentie is lange tijd een doorn in het oog geweest van het Ministerie van Justi-
tie. BuijnB maakt in dit verband onderscheid tussen twee elkaar uitsluitende ba-
sisgedachten. De eerste basisgedachte legt de nadruk op de eis dat indien aan-
deelhouders bij de oprichting aandelen verkrijgen, aan de stortingsplicht moet
zijn voldaan. In die visie is het van belang dat aan de stortingsplicht wordt vol-
daan; wanneer wordt gestort is niet van belang. Zowel voor als na de oprichting
kan worden gestort. Het tijdstip van oprichting wordt niet van belang geacht
aangezien dat moment vrij willekeurig is, terwijl bovendien de aandeelhouders
aansprakelijk zijn voor het op de door hen genomen aandelen te storten bedrag.
Daarnaast kan worden gewezen op art. 204, eerste lid, letter c, boek 2, BW, dat
de belangen van derden beschermt. De tweede basisgedachte legt de nadruk op
de beperking van de aansprakelijkheid. In deze visie is het moment van oprich-
ting wel cruciaal. Het oprichtingsmoment geeft immers het tijdstip aan waarop
de beperkte aansprakelijkheid een aanvang neemt. Op dat moment dient vol-
doende kapitaal aanwezig te zijn. Deze visie heeft in het verleden nooit ten
grondslag gelegen aan het wettelijk systeem van inbreng. Evenmin heeft zij een
voedingsbodem gevonden in de jurisprudentie of in de literatuur. Het zal dan
ook geen verwondering wekken dat de pogingen van de minister van Justitie dit
standpunt desalniettemin doorgevoerd te krijgen, veel kritiek vanuit de weten-
schap en de praktijk hebben opgeroepen. Een eerste uiting van het ministeriële
s[andpunt was het in 1978 gepubliceerde Departementaal Standpunt, nr. 189,
van het Ministerie van Justitie. Daarin werd onder andere bepaald, dat indien
op het moment van oprichting de waarde van de inbreng minder beliep dan de
stortingsverplichting, het verschil alsnog door de inbrengers in Nederlands geld
moest worden gestort. In art. 80b, derde lid, boek 2, BW, was een soortgelijke
regeling voor de NV opgenomen. In wetsvoorstel 16 551 inzake de `Nieuwe re-
geling voor het kapitaal van de BV' werd voorgesteld in art. 191b, derde lid,
boek 2, BW, een zelfde bepaling voor de BV op te nemen. Uiteindelijk heeft de
wetgever echter bij de derde nota van wijziging zowel voor de NV als de BV deze
bijstortingsverplichting geschrapt met als argument dat de met deze verplich-
ting samenhangende regeling rechtsonzekerheid veroorzaakte in de praktijk,

8. Buijn, Storting op aandelen, WPNR 1986~5807, blz. 730.
9. De NV 1978~5, blz. 107.
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terwijl zij slechts voor uitzonderlijke gevallen was bedoeld.' o In de plaats van de
oorspronkelijk voorgestelde regeling werd in art. 204a, tweede lid, laatste vol-
zin, boek 2, BW, een extra accountantsverklaring voorgeschreven in het geval
van een aanzienlijke waardedaling van het ingebrachte.

Door het laten vervallen van de voorgestelde bijstortingsverplichting heeft de
wetgever impliciet gekozen voor de eerste basisgedachte. Desalniettemin heeft
de invoering van wetsvoorstel 16 551 tot een aantal inbreuken geleid op de regel
dat niet het formeel-juridische oprichtingsmoment, maar het moment van stor-
ting bepalend is voor het antwoord op de vraag of hetgeen is ingebracht over-
eenkomt met de stortingsplicht. De eerste inbreuk is reeds naar voren gekomen

in de vorige paragraaf, betreffende de inbreng in geld. In art. 203a, eerste lid,
letter b, boek 2, BW, is immers als voorwaarde opgenomen dat een B-verkla-
ring betrekking moet hebben op preconstitutief ingebrachte gelden die ten
vroegste vijf maanden voor de oprichting op een afzonderlijke rekening ston-
den. Een zelfde inbreuk heeft plaats gevonden in art. 204a, boek 2, BW, dat een
regeling bevat van de door de oprichters te maken beschrijving van de inbreng
in natura waarover een accountantsverklaring dient te worden afgelegd. Voor-
geschreven is, dat deze accountantsverklaring betrekking heeft op een nabij het
moment van oprichting gelegen dag. Deze dag mag niet eerder liggen dan hetzij
vijf maanden voor de oprichting hetzij (uitsluitend ingeval van de oprichting
van een BV) één maand voordat de ministeriële verklaring van geen bezwaar is
aangevraagd voor een oprichting die uiterlijk één maand na de verklaring van
geen bezwaar geschiedt. Ten slotte kan een inbreuk op de eerste basisgedachte
worden aangetroffen in de reeds aangehaalde slotzin van art. 204a, tweede lid,
boek 2, BW, waarin een tweede accountantsverklaring wordt voorgeschreven
indien zich een calamiteit heeft voorgedaan.

Deze inbreuken op het preconstitutieve inbrengstelsel kunnen ertoe leiden
dat na de preconsti[u[ieve inbreng alsnog bijstortingen door de oprichters moe-
ten plaatsvinden. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien tussen het
moment van de preconstitutieve inbreng en het moment dat als peildatum geldt
voor de B-verklaring dan wel de accountantsverklaring, verliezen zijn geleden.
Deze verliezen zullen door de oprichters moeten worden aangezuiverd. De wijze

waarop deze aanzuivering kan plaatsvinden alsmede de daarmee samenhan-
gende (vooral fiscale) problemen worden besproken in paragraaf 5 van hoofd-
stuk XI.

Tot slot van deze paragraaf worden enkele karakteristieken van art. 204a,
boek 2, BW, nader belicht. Krachtens het eerste lid moeten de oprichters `indien
bij de oprichting inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengeko-
men' een beschrijving van de inbreng opmaken met vermelding van de daaraan

toegekende waarden en van de toegepaste waarderingsmethoden. Deze metho-
den dienen te voldoen aan normen die in het maatschappelijk verkeer als aan-
vaardbaar worden beschouwd. De vennootschap dient de beschrijving - die

10. Tweede Kamer 1984-1985, nr. i6 SSI, nr. I5, blz. 4 en 5.
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door alle oprichters moet worden ondertekend - in haar kantoor ter inzage te
leggen van de aandeel- en certificaathouders. Over deze beschrijving dient een
accountant" een verklaring af te leggen, inhoudende volgens het tweede lid:

`dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht, bij toepassing van in het maat-
schappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden,
ten minste beloopt het in de verklaring genoemde bedrag van de stortings-
plicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moet worden voldaan.'

De accountantsverklaring moet aan de akte van oprichting worden gehecht en is
daardoor voor derden kenbaar. De in de laatste volzin vereiste tweede accoun-
tantsverklaring, `indien bekend is, dat de waarde na de beschrijving aanzienlijk
is gedaald', zal nodig zijn in geval van calamiteiten zoals de verwoesting van de
in te brengen fabriek zonder dat sprake is van een verzekeringsdekking ofzoda-
nige door de in te brengen onderneming geleden verliezen dat haar bestaan
wordt bedreigd.' z

Het feit dat een accountantsverklaring voor handen is, betekent overigens
nog niet dat ook aan de stortingsplicht is voldaan. Slechts de eenmaal opge-
richte vennootschap kan hiervan kwijting verlenen, zij het dat de oprichters
krachtens art. 203, vierde lid, boek 2, BW, de BV aan de aanvaarding van de in-
breng in de akte van oprichting kunnen binden. Indien zij daarbij onvoldoende
zorgvuldigheid hebben betracht, zijn zij aansprakelijk op grond van de art. 8 en
248, boek 2, BW, die van overeenkomstige toepassing op de oprichters zijn ver-
klaard. Indien naderhand mocht komen vast te staan dat de accountantsverkla-
ring ten onrechte is afgegeven, heeft dit geen invloed op het feit dat de BV reeds
kwijting van de stortingsplicht heeft verleend. De aandelen zijn en blijven der-
halve gelden als volgestort. Wel kan de vennootschap, indien zij als gevolg
daarvan benadeeld zou zijn, dan wel de curator, de oprichters eventueel aan-
sprakelijk stellen op grond van de art. 8 en 248, boek 2, BW. Benadeelde derden
kunnen de oprichters in een dergelijk geval eventueel aansprakelijk stellen uit
hoofde van onrechtmatige daad." Het niet voor handen zijn van een accoun-
tantsverklaring is een gebrek in de oprichtingshandeling als bedoeld in art. 181,
boek 2, BW, op grond waarvan de vennootschap op vordering van het open-
baar ministerie of op verzoek van een belanghebbende kan worden ontbonden.

In de literatuur bestaat geen overeenstemming omtrent de vraag of in geval
van de oprichting van een BV, anders dan bij de oprichting van een NV, onder

I 1. Dit kan krachtens art. 204a, tweede lid, boek 2, BW, een registeraccountant zijn, een accoun-
tant die een vergunning heeft als bedoeld in art. 70b, eerste lid, onder b, van de Wet op de Register-
accountants, of een accountant-administratieconsulent. Indien wordt ingebracht in een BV waar-
van de jaarrekening moet worden onderzocht, mag slechts hij die bevoegd is tot het verplichte on-
derzoek van de jaarrekening, de verklaring over de beschrijving afleggen. Hetzelfde geldt, indien de
waarde van alle in te brengen activa, zonder aftrek van passiva, ten minste f 8 000 000 bedraagt.
12. Vergelijk Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, zevende druk, 1988, blz. 71.
13. Buijn, Storting op aandelen, WPNR 1986~5807, blz. 728.
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het in de accountantsverklaring te vermelden bedrag van de `stortingsplicht, in
geld uitgedrukt waaraan met de inbreng moet worden voldaan' (art. 204a,
tweede lid, boek 2, BW), slechts dient te worden verstaan de wettelijke stor-
tingsplicht en niet de contractuele stortingsplicht inclusief een eventueel bedon-
gen agio. Degenen die deze vraag positief beantwoorden verwijzen vooral naar
het voor de NV geldende art. 80, eerste lid, boek 2, BW, waarin uitdrukkelijk
wordt voorgeschreven dat het nominale bedrag plus het agio moet worden
gestort, terwijl in het voor de BV geldende art. 191, eerste lid, boek 2, BW,
slechts wordt gesproken van een verplichte storting van het nominale bedrag."
Gelet op de ratio van de ingevoerde accountantsverklaring - bescherming van
derden - kan ik geen redelijke verklaring bedenken waarom de accountants-
verklaring in geval van de oprichting van een BV slechts zou behoeven te zien op
het nominaal aandelenkapitaal - hetgeen in veel gevallen slechts het minimale
bedrag van f 40 000 zal bedragen - en bij de NV op de volledige, inclusief het
agio, bedongen inbreng. In het vervolg van dit onderzoek ga ik er dan ook van
uit dat ook in geval van de oprichting van een BV de accountantsverklaring zo-
wel ziet op het nominale kapitaal als op het agio, voor zover dat althans is be-
dongen.' S

Voor de oprichting van vennootschappen in concernverband is vooral van
belang het bepaalde in art. 204a, derde en vierde lid, boek 2, BW. De beschrij-
ving en accountantsverklaring zijn namelijk niet vereist, indien alle oprichters
hiervan hebben afgezien en een rechtspersoon die aandelen heeft genomen of
waarvan een groepsmaatschappij1ó aandelen heeft genomen, voldoet aan de
volgende vereisten:

1. de rechtspersoon heeft bij het handelsregister waar de vennootschap is inge-
schreven een verklaring neergelegd dat hij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt
voor de uit rechtshandelingen van de vennootschap voortvloeiende schul-
den;

2. zijn laatste vastgestelde balans met toelichting is krachtens de toepasselijke
wet vastgesteld en onderzocht in overeenstemming met de vierde richtlijn
van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht; een in

14. Dortmond, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broe-
derschap, 1984, blz. 59; Dortmond, Een tip van de agio-sluier, TVVS 1987I10, blz. 244 e.v.; Dort-
mond, Enige beschouwingen rondom aandelen, Serie Monografieën vanwege het Van der Heijden-
Instituut, deel 31, 1989, blz. 15 e.v.; Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, zevende druk, 1988,
blz. 68; Wessel, Jaarrekening en kapitaalbescherming, De NV 1986I3, blz. 113; Bressers, Het agio
bij de BV; een reactie, TVVS 1987~10, blz. 249 e.v.
I5. [n dezelfde zin: Buijn, Storting op aandelen, WPNR 1986~5807, blz. 729; vergelijk ook: De
Monchy en Van der Zanden, Valt agio bij de BV onder de stortingsplicht?, TVVS 1987~4, blz. 81
e.v.; Agio, half ei of lege dop?, TVVS 1987~11, blz. 278 e.v.; Agiosluier of lijkkleed?, TVVS
1988I5, blz. 150 en I51.
16. In art. 187, vierde lid, boek 2, BW, wordt een groepsmaatschappij als volgt gedefinieerd: `een
rechtspersoon ofvennootschap die met de besloten vennootschap in een groep is verbonden'; verge-
lijk Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, zevende druk, 1988, blz. 38.
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het Nederlands, Frans, Duits of Engels gesteld exemplaar daarvan en van de
accountantsverklaring daarover overeenkomstig die wet is neergelegd ten
kantore van het handelsregister en sedert de balansdatum zijn nog geen acht-
tien maanden verlopen;

3. blijkens de hiervoor bedoelde balans moet het eigen vermogen van de zich
borg stellende rechtspersoon het nominaal gestorte bedrag van de aandelen
waarop na de balansdatum wordt ingebracht in vennootschappen waarvoor
de rechtspersoon zich borg heeft gesteld, overtreffen.

De hier bedoelde borgverklaring kan niet worden ingetrokken binnen twee ja-
ren na de inbreng; bovendien is art. 404, boek 2, BW, (met betrekking tot in-
trekking van aansprakelijkheidstelling) van overeenkomstige toepassing.

Tot slot van deze paragraaf wijs ik op art. 204b, boek 2, BW, waarin een ver-
gelijkbare regeling als die van art. 204a, boek 2, BW, is opgenomen voor het ge-
val dat na de oprichting een inbreng op aandelen anders dan in geld wordt over-
eengekomen.

5. Nachgrundung

De Nachgrundungsbepalingen zijn opgenomen in art. 204c, boek 2, BW. Doel
van dit artikel is de realiteit van de rechtshandelingen tussen de BV en de bij
haar oprichting betrokkenen te verzekeren. Gewaakt wordt tegen de construc-
tie dat een oprichter of (toekomstig) aandeelhouder die aan hem zelf toebeho-
rende goederen tegen een te hoge waarde wil inbrengen, deze goederen niet als
zodanig inbrengt, maar in plaats daarvan een inbreng in geld realiseert waarna
de BV de betreffende goederen tegen een te hoge prijs van hem koopt." Zonder
nadere bepaling zou deze constructie een mogelijkheid bieden het systeem van
de art. 204a en 204b, boek 2, BW, te omzeilen. Art. 204c, boek 2, BW, comple-
teert derhalve de regeling van de art. 204a en 204b, boek 2, BW. De strekking
van art. 204c, boek 2, BW, is dan ook relatief beperkt. Bedacht moet worden
dat uitsluitend rechtshandelingen ter verkrijging van goederen van bij de
oprichting betrokkenen onder de Nachgrundung vallen. Transacties waarbij de
vennootschap goederen aan de bij de oprichting betrokkenen verkoopt, vallen
niet onder deze regeling, ofschoon ook dan de BV door het bedingen van een te
lage verkoopprijs kan worden benadeeld. Buijn houdt het erop dat de zorg voor
de realiteit van dergelijke transacties berust bij het bestuur van de BV.1e

Het eerste lid van art. 204c, boek 2, BW, bevat de kern van de Nachgrun-
dung. Een door de BV verrichte rechtshandeling die strekt tot het verkrijgen

17. Vergelijk Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, zevende druk, 1988, blz. 72.
18. Buijn, Storting op aandelen, WPNR 1986I5809, blz. 760.
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van goederen19, met inbegrip van vorderingen die worden verrekend20, die één
jaar voor de oprichting of nadien toebehoorden aan een oprichter of aandeel-
houder, en die is verricht voordat twee jaren zijn verstreken na de inschrijving
van de vennootschap in het handelsregister, moet worden goedgekeurd door de
algemene vergadering van aandeelhouders. Ter verkrijging van deze goedkeu-
ring dient de BV krachtens het tweede lid van art. 204c, boek 2, BW, een be-
schrijving op te maken van de te verkrijgen goederen en van de tegenprestatie.
Deze beschrijving heeft betrekking op de toestand van het beschrevene op een
dag die niet voor de oprichting ligt. Vermeld moeten worden de waarden die aan
de goederen en de tegenprestatie worden toegekend alsmede de toegepaste
waarderingsmethoden. Vereist is, dat deze methoden voldoen aan normen die
in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De be-
schrijving moet worden ondertekend door de bestuurders. Indien de handteke-
ning van één of ineer van de bestuurders ontbreekt, zal daarvan onder opgave
van reden melding moeten worden gemaakt.

Op dezelfde wijze als bij een inbreng in natura, zal over de beschrijving een
accountant als bedoeld in art. 204a, tweede lid, boek 2, BW, een verklaring
moeten afleggen, inhoudende:

`dat de waarde van de te verkrijgen goederen, bij toepassing van in het maat-
schappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden,
overeenkomt met ten minste de waarde van de tegenprestatie'.

Een door de Nachgrundung bestreken rechtshandeling die is verricht zonder
goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel zonder
dat de vereiste accountantsverklaring voor handen is, is vernietigbaar. Zij kan
echter slechts ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd. Oprichters
en aandeelhouders kunnen derhalve geen vernietiging van rechtshandelingen
verlangen die in hun nadeel maar in het voordeel van de BV zijn.

De BV moet binnen acht dagen na het verrichten van de onder de Nachgrun-
dung vallende rechtshandeling, dan wel - indien deze achteraf is verkregen -
na het verkrijgen van de goedkeuring, de accountantsverklaring of een afschrift
daarvan neerleggen ten kantore van het handelsregister.

In het zesde lid van art. 204c, boek 2, BW, wordt een aantal verkrijgingen van
de Nachgrundung uitgesloten. Dit zijn de verkrijgingen op een openbare veiling
of ter beurze, de onder zakelijke condities tot stand gekomen verkrijgingen die
tot de gewone bedrijfsuitoefening van de BV behoren, de verkrijgingen waar-
voor een accountantsverklaring als bedoeld in art. 204a, boek 2, BW, is afge-
legd en, ten slotte, de verkrijgingen ten gevolge van een fusie.

De voor concerns van belang zijnde uitzondering in geval van inbreng in na-

19. In de zin van het NBW, dat wil zeggen alle zaken en alle vermogensrechten.
20. Buijn merkt in WPNR 1986I5809, blz. 760, op, dat aan de passage `met inbegrip van vorderin-
gen die worden verrekend' geen inhoud kan worden gegeven.
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tura als bedoeld in art. 204a, derde en vierde lid, boek 2, BW, is van overeen-
komstige toepassing verklaard op de Nachgrundung, met dien verstande dat
niet de oprichters maar alle aandeelhouders moeten hebben afgezien van het
opstellen van de beschrijving en de accountantsverklaring en dat de waarde van
alle tegenprestaties waarbij dat is geschied, wordt overtroffen door het eigen
vermogen van de mede-aansprakelijke rechtspersoon.
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Hoofdstuk IV. De voorovereenkomst

1. Inleiding

In de voorperiode kan een aan één of ineerdere oprichters toebehorende onder-
neming voor rekening en risico van de op te richten BV worden gedreven, welke
onderneming bij of korte tijd na de oprichting eigendom wordt van de BV. De
voorperiode wordt in dat geval veelal ingeluid door een `voorovereenkomst'.
Meestal wordt in dit verband gesproken over `de' voorovereenkomst. Dit kan
echter aanleiding geven tot misverstanden. Enerzijds suggereert deze termino-
logie namelijk dat slechts in het kader van de oprichting van een BV sprake kan
zijn van een `voorovereenkomst', terwijl anderzijds de indruk wordt gewekt dat
een dergelijke overeenkomst steeds dezelfde inhoud heeft. Van de `voorover-
eenkomst' in de oprichtingsfase van een BV moet worden onderscheiden de in
het civiele recht bekende figuur van de voorovereenkomst, ook wel aangeduid
als pactum de contrahendo. Bovendien kunnen in de literatuur verschillende in-
terpretaties worden onderscheiden inzake de `voorovereenkomst' in het kader
van het totstandkomingsproces van een BV. In dit hoofdstuk zal een inventari-
satie plaatsvinden van de verschillende opvattingen op dit gebied. Tevens zal
worden getracht elk van deze interpretaties te plaatsen binnen het algemene
raamwerk dat door de civielrechtelijke literatuur en jurisprudentie inzake de
voorovereenkomst in zijn algemeenheid is ontwikkeld.

2. De voorovereenkomst als oprichtingsovereenkomst

2.1. ALGEMEEN

De meest voorkomende interpretatie van de voorovereenkomst in het kader van
de oprichting van een BV is, de tussen de oprichters gesloten overeenkomst om
een BV op te richten. Zonder de term voorovereenkomst te gebruiken, spreekt
Van der Grinten' in het Handboek over `de overeenkomst tot oprichting'. Deze
definieert hij in de tiende druk als een `verbintenisscheppende overeenkomst

I. Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap,
tiende druk, 1984, nr. 143, blz. 172. In de elfde druk, 1989, nr. 143, blz. 190, wordt nog slechts
gesproken over de `overeenkomst tot oprichting', zonder nadere omschrijving.
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houdende de verbintenis tot oprichting'. In dezelfde zin Buijn2, die onder de
voorovereenkomst verstaat:

`een niet aan vormvereisten onderworpen obligatoire overeenkomst, waarbij
de oprichters, de toekomstige aandeelhouders, zich jegens elkander verplich-
ten aan de oprichting mede te werken'.

Ook Mohr3 hanteert een ruime definitie. Hij verstaat onder de voorovereen-
komst:

`iedere - mogelijk ook stilzwijgend aangegane - overeenkomst waaruit
blijkt van een jegens elkaar aangaan van de verplichting om mee te werken en
bij te dragen aan de totstandkoming van een BV'.

Maeijer', Van Mouriks, Van Schilfgaardeb en Slagter' beschouwen eveneens de
voorovereenkomst primair als een overeenkomst tot oprichting van een BV. Zij
zien de voorovereenkomst als een obligatoire overeenkomst tussen de oprich-
ters op welke overeenkomst de algemene regels van het overeenkomstenrecht
van toepassing zijn.8

In de literatuur bestaat er overeenstemming over dat de rechtsgeldigheid van
de overeenkomst tot oprichting niet bepalend is voor de rechtsgeldigheid van de
rechtshandeling van oprichting. De eventuele nietigheid van de oprichtings-
overeenkomst impliceert derhalve niet automatisch de nietigheid van de rechts-
handeling van oprichting. De oprichtingshandeling is een rechtshandeling sui
generis waarvoor geen rechtsgeldige titel is vereist.9 De wet stelt voor de oprich-
ting van een BV een oprichtingsovereenkomst dan ook niet verplicht. In art.
175, tweede lid, boek 2, BW, wordt slechts geëist dat de oprichting geschiedt
door een rechtshandeling bij notariële akte op het ontwerp waarvan de minister
van Justitie een verklaring van geen bezwaar heeft verleend alsmede dat iedere
oprichter tevens in het kapitaal deelneemt. De vaststelling van de statuten van
de BV bij de oprichtingsakte is van verder strekkende aard dan hetgeen werd be-

2. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 31.
3. Mohr, De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke Notariële Broeder-
schap, 1984, blz. 21.
4. Maeijer, Naamloze en besloten vennootschap (losbladig), lIa-29.
5. Van Mourik, Civielrechtelijke problemen rond de voorovereenkomst tussen echtgenoten, TVVS
1977~11, blz. 309.
6. Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, zevende druk, 1988, blz. 42.
7. Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, vierde druk, 1985, blz. 174.
8. Anders: i'hielen in TVVS 1979~9, blz. 292; hij is van mening dat geen sprake is van een wederke-
rige overeenkomst, die is onderworpen aan het overeenkomstenrecht, maar van een besluit met pa-
rallel lopende wilsverklaringen.
9. Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap,
elfde druk, 1989, nr. 143, blz. 190; Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz.
29 en 31.
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oogd bij het sluiten van de oprichtingsovereenkomst. `De voorovereenkomst',
aldus Buijn'o, `beoogt slechts partijen te binden tot oprichting van de vennoot-
schap; de vaststelling van de statuten wil het kader geven van waaruit de ven-
nootschap tijdens haar bestaan zal opereren'.

Is de oprichtingshandeling in principe onafhankelijk van de overeenkomst
tot oprichting, het omgekeerde geldt ook: de oprichtingsovereenkomst is niet
gebonden aan de vormvereisten die gelden voor de oprichtingshandeling. Deze
overeenkomst behoeft dan ook niet notarieel verleden te worden. Zij kan zowel
mondeling als schriftelijk worden aangegaan.

Indien eenmaal is vastgesteld dat sprake is van een overeenkomst tot oprich-
ting, zullen de oprichters tegenover elkaar gebonden zijn tot ui[voering van die
overeenkomst over te gaan." Een oprichter dient dan mee te werken aan de for-
mele oprichting; hij kan zich niet eenzijdig aan deze verplichting onttrekken. In
geval van overlijden zullen de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst
op de erfgenamen overgaan.' z Uit HR 8 februari 1918, NJ 1918, blz. 329 (Ham-
burger), blijkt, dat na de totstandkoming van de BV de oprichtingsovereenkomst
is uitgewerkt. Slechts wanneer in de overeenkomst tot oprichting tevens andere
rechtsbetrekkingen - Buijn' 3 geeft als voorbeeld stemovereenkomsten - zijn
overeengekomen, blijft deze overeenkomst ook na de oprichting nog van bete-
kenis. Hierbij sluit aan, dat thans algemeen wordt aanvaard dat de oprichtings-
handeling geen overeenkomst is, maar een rechtshandeling sui generis. De
`overeenkomsttheorie' is in de loop der tijd" achterhaald door de `institutio-
nele leer'. In tegenstelling tot eerstgenoemde theorie, die uitgaat van de ge-
dachte dat aan de BV een permanente contractuele relatie tussen de oprichters
en hun opvolgers ten grondslag ligt, ziet de institutionele leer de BV als een
zelfstandig instituut dat door eigen specifieke regels in het leven wordt geroepen
en daardoor wordt geregeerd. Daaruit volgt dat de oprichtingshandeling een
rechtshandeling sui generis is die niet behoeft te voldoen aan de in art. 1356,
boek IV, BW, aan een overeenkomst gestelde voorwaarden, maar aan eigen re-
gels is onderworpen. De oprichtingshandeling brengt een binding over en weer
mee van de vennootschap en haar oprichters. Er ontstaat een lidmaatschapsver-
houding tussen de BV en haar oprichters.' S Alle oprichters leggen een verkla-

10. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 32.
I 1. De Bruijn, Het handelen namens een NV~BV i.o., AAe 1986~1, blz. 2, noot 6; Slagter, Compen-
dium van het ondernemingsrecht, vierde druk, 1985, blz. 171.
12. Vragenrubriek, WPNR 1951~4223, blz. 620; vergelijk ook Hof's-Hertogenbosch 27 mei 1977,
BNB 1978~235.
13. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 32.
14. Vergelijk met betrekking tot de overeenkomsttheorie bijvoorbeeld Scheltens, Rechtspraak en li-
teratuur, Maandblad voor Belastingrecht 1951~1, blz. 15, en HR 30 november 1927, B. 4165. Voor
een recente beschouwing inzake deze problematiek zij verwezen naar de inaugurele rede van Raaij-
makers, Rechtspersonen tussen contract en instituut, 1987.
15. Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap,
elfde druk, 1989, nr. 142, blz. 188 en 189.
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ring af dat zij oprichters zijn en deelnemen in het kapitaal van de opgerichte
vennootschap. Het meest recente argument voor de stelling dat de overeen-
komsttheorie heeft afgedaan, is de afschaffing per 1 januari 1987 van het ver-
eiste van meerzijdigheid bij de oprichting van een BV.

2.2. VERGELIJKING MET DE VOOROVEREENKOMST IN ALGEMENE ZIN

Indien we de oprichtingsovereenkomst vergelijken met de in het civiele recht be-
kende figuur van de voorovereenkomst in algemene zin, valt in de eerste plaats
op, dat in nagenoeg alle in de civielrechtelijke literatuur voorkomende defini-
ties van de voorovereenkomst ervan wordt uitgegaan dat het uiteindelijk doel
van de bij de voorovereenkomst betrokken partijen, het sluiten van een (al dan
niet obligatoire) overeenkomst~b is. In de oprichtingsovereenkomst echter,
spreken de oprichters af dat zij een BV zullen gaan oprichten, of te wel dat zij
oprichtingshandelingen zullen gaan verrichten. In de institutionele leer is dit
een rechtshandeling sui generis; geen overeenkomst. In de tweede plaats kan
men zich afvragen of het zonder meer als voorovereenkomst kwalificeren van
een afspraak tussen de oprichters met betrekking tot de oprichting van een BV,
wel recht doet aan het dynamisch onderhandelingsproces dat vooraf kan gaan
aan de oprichting van een BV. A1 naar gelang de fase van het onderhandelings-
proces waarin men zich bevindt, kan de oprichtingsovereenkomst een andere
inhoud hebben. Aanvankelijk zal er vaak niet meer zijn dan een intentie van de
zijde van de oprichters om een BV op te richten. De enige overeenstemming die
in dit stadium tussen de oprichters bestaat is, dat men bereid is verder te onder-
handelen. De wederpartij kan zich in dit stadium er niet op beroepen dat bij
hem de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat een definitieve overeen-
komst tot stand zal komen. Een dergelijk onderhandelingscontract kan even-
tueel een intentieverklaring van de oprichters bevatten met betrekking tot het
voornemen om een BV op te richten. Aan het einde van het onderhandelings-
proces zal een complete blauwdruk van de op te richten BV zijn opgesteld. De
oprichters kunnen dan vastleggen welke grondslagen zij de BV zullen geven,
bijvoorbeeld de naam, het doel, de grootte van het maatschappelijk, geplaatst
en gestort kapitaal, de aandelenverdeling, de eerste directie, eventuele bevoegd-
heidsbeperkingen van de directie, de eventuele eerste Raad van Commissaris-
sen, eventuele blokkeringsregelingen voor de overdracht van aandelen, de
winstverdeling en de wijze waarop men op de aandelen zal storten." Deze
blauwdruk wordt opgenomen in de concept-notariële akte die ter verkrijging

16. Vergelijk bijvoorbeeld Goudeket, Afspraken tot het sluiten van overeenkomsten, dissertatie,
1906, blz. 2; Contractenrecht II (Blei-Weissman), nr. 394 en 398; Asser-Rutten-Hartkamp 11, ze-
vende druk, 1985 (Algemene leer der overeenkomsten volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek), nr.
74, blz. 56.
17. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 31.
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van de verklaring van geen bezwaar naar het Ministerie van Justitie wordt ge-
stuurd. Het uiteindelijke doel van de oprichters is het verrichten van de oprich-
tingshandeling. Deze handeling valt uiteen in een drietal elementen' e:

1. de verklaring de vennootschap op te richten;
2. de vaststelling van de statuten van de vennootschap;
3. de deelneming van de oprichters in het kapitaal.

In geval van een overeenkomst waarin alleen de bepaling is opgenomen dat par-
tijen zijn overeengekomen dat zij zullen mee werken aan de oprichting van een
BV, bestaat slechts overeenstemming met betrekking tot één essentieel onder-
deel van de oprichtingshandeling. Indien slechts op één of ineer hoofdpunten
van de definitief beoogde overeenkomst overeenstemming is bereikt, zonder
dat die overeenkomst daarmee al voldoende bepaald is, spreken De Kluiver en
MacLean' 9 van een raamovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst markeert
een fase in het totstandkomingsproces van een definitieve overeenkomst. Voor-
afgaande aan de definitieve overeenkomst, onderscheiden deze schrijvers ver-
schillende fasen. Na de verkennende besprekingen en het begin van de onder-
handelingen kan sprake zijn van onderhandelingscontracten. Vervolgens,
naarmate overeenstemming op één of ineer onderdelen wordt bereikt, kunnen
deelovereenkomsten worden gesloten. De overeenstemming op hoofdpunten
wordt neergelegd in raamovereenkomsten en voorovereenkomsten. In de laat-
ste fase voordat het definitief contract wordt gesloten is eventueel sprake van
een rompovereenkomst. Dan is de mate van overeenstemming tussen partijen
zodanig dat weliswaar nog niet alle punten voor de definitieve overeenkomst
definitief zijn geregeld, maar de hoofdpunten wel voldoende zijn bepaald om
partijen definitief gebonden te achten.

Mijn voorkeur gaat er naar uit, deze terminologie ook in het kader van het
aan de oprichting van een BV voorafgaande onderhandelingsproces te hante-
ren. De oprichtingsovereenkomst kan in dat geval slechts worden aangemerkt
als een voorovereenkomst, indien daarin voor de drie hiervoor genoemde ele-
menten van de oprichtingshandeling een regeling is getroffen. Het voordeel van
deze benadering is, dat zij in geval van een aan de oprichting van de BV vooraf-
gaand onderhandelingsproces goed aansluit bij het feit dat tijdens dat proces
verschillende soorten overeenkomsten kunnen worden gesloten en dat het sta-
dium waarin men zich in dat proces bevindt, bepalend kan zijn voor de mate
waarin partijen gebonden zijn. Het is van belang dat partijen zich daarvan be-
wust zijn. Een oprichtingsovereenkomst die kan worden gekwalificeerd als een
voorovereenkomst in vorenbedoelde zin impliceert een sterkere mate van ge-
bondenheid van de oprichters met betrekking tot de totstandkoming en vorm-
geving van de BV dan in het geval de oprichtingsovereenkomst slechts een on-

18. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 34.
19. De Kluiver en MacLean, De voorovereenkomst, RM-Themis 1987~2, blz. 63.
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derhandelingscontract is met daarin opgenomen de intentie om een BV op te
richten.

3. De voorovereenkomst als inbrengovereenkomst

3.1. ALGEMEEN

Schrijvers als - bijvoorbeeld - Van der P1oeg20 en Dortmondz1 stellen expli-
ciet of impliciet niet het oprichtingsvoornemen centraal, maar het feit dat in een
`voorovereenkomst' kan worden bepaald dat de oprichters zich verplichten de
door één of ineerdere van hen gedreven onderneming in te brengen in de BV.
Het is mogelijk dat een dergelijke overeenkomst uitsluitend door de oprichters
als privé-personen wordt gesloten. Onderling verbinden de oprichters zich dan
bij of na de oprichting van de BV een bepaalde inbreng te realiseren. Op grond
van art. 203, vierde lid, boek 2, BW, juncto art. 204, eerste lid, boek 2, BW,
kunnen de oprichters de vennootschap in de akte van oprichting binden aan
deze inbreng. Een andere mogelijkheid is, dat een preconstitutieve inbrengover-
eenkomst wordt gesloten. De oprichters verbinden zich dan tegenover de op te
richten vennootschap een bepaalde inbreng te realiseren. Enerzijds handelen de
aprichters dan als privé-personen, anderzijds treden zij op namens de op te rich-
ten BV. In dat geval is sprake van een preconstitutieve rechtshandeling als be-
doeld in art. 203, eerste lid, boek 2, BW. Aan een preconstitutieve inbrengover-
eenkomst kan reeds in de voorperiode uitvoering worden gegeven. In de in-
brengovereenkomst wordt dan veelal de bepaling opgenomen dat de onderne-
ming op een in de voorperiode gelegen tijdstip wordt ingebracht en dat vanaf
dat moment de onderneming voor rekening en risico van de toekomstige BV zal
worden gedreven. In paragraaf 4 van hoofdstuk III is deze figuur aangeduid als
de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van de onderne-
ming. Vanaf dat moment hebben de oprichters nog slechts de preconstitutieve
eigendom van de onderneming. In deze optiek is de voorovereenkomst niet pri-
mair een overeenkomst tot oprichting, maar een overeenkomst houdende in-
breng van een onderneming per een bepaalde datum in de toekomstige vennoot-
schap. Door de bekrachtiging wordt de BV gebonden aan de preconstitutieve
inbreng. Deze bekrachtiging vindt plaats doordat de bestuurders na de oprich-
ting de rechtshandelingen die in de voorperiode namens de toekomstige ven-
nootschap zijn verricht bekrachtigen ofwel doordat de bestuurders van de ven-
nootschap die als zodanig in de akte van oprichting optreden de storting aan-

20. Van der Ploeg, Inbrengen ter volstorting en toch bijpassen?, De NV 1978I5, blz. 102.

21. Dortmond, Depar[ementale standpunten, De NV 1978~7-8, blz. 147; Departementale richtlij-
nen, De NV 1981 ~ 1 l, blz. 192 en De BV, voor en bij haar oprichting, pre-advies voor de Koninklijke

Notariële Broederschap, 1984, blz. 69.
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vaarden.22 Voor de oprichter betekent dit dat hij de aandelen heeft volgestort
en dat hij is gekweten van zijn stortingsplicht; vergelijk paragraaf 4 van hoofd-
stuk III. Dezelfde gevolgen treden op, indien de BV krachtens art. 203, vierde
lid, boek 2, BW, juncto art. 204, eerste lid, letter c, boek 2, BW, in de akte van
oprichting direct aan de preconstitutieve inbreng wordt gebonden. Algemeen23
wordt namelijk aanvaard dat onder `rechtshandelingen betreffende inbreng op
aandelen anders dan in geld', niet alleen behoeft te worden verstaan de bepaling
dat de onderneming wordt ingebracht, maar ook de afspraak dat die in te bren-
gen onderneming reeds in de voorperiode voor rekening en risico van de toe-
komstige BV wordt gedreven.

Een in de praktijk veel voorkomende bepaling in inbrengovereenkomsten is
de volgende:

`De oprichters X en Y komen overeen, dat zij de tot heden (- tijdstip t) voor
eigen rekening gedreven onderneming X-Y ter storting op de aandelen zullen
inbrengen in de door hen op te richten BV X-Y. Deze inbreng omvat alle ac-
tiva van voormelde onderneming onder de verplichting voor BV X-Y alle pas-
siva van de onderneming voor haar rekening te nemen. Voormelde onderne-
ming zal vanaf heden ( - tijdstip t) worden gedreven voor rekening en risico
van BV X-Y.'

In de meeste gevallen hebben de oprichters met deze bepaling de bedoeling een
preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van de onderneming op
tijdstip t tot stand te brengen. De onderneming naar de waarde en toestand op
tijdstip t wordt door hen op dat moment preconstitutief ingebracht. In de pre-
constitutieve inbrengovereenkomst aanvaarden de oprichters namens de op te
richten BV deze inbreng. Dit heeft tot gevolg dat, ervan uitgaande dat de BV de
preconstitutieve inbreng bekrachtigt, dan wel daaraan direct in de oprichtings-
akte wordt gebonden, de met de ingebrachte onderneming na moment t tot het
oprichtingsmoment gerealiseerde positieve resultaten, voor de BV geen inge-
bracht kapitaal vormen, maar winst. In de voorperiode geleden verliezen heb-
ben geen invloed op de omvang van hetgeen door de oprichters op tijdstip t pre-
constitutief is ingebracht. Bij of na de oprichting behoeft dan - behoudens een
eventuele bijstortingsverplichting op grond van art. 204a, boek 2, BW - geen
inbreng meer plaats te vinden; er is immers reeds op tijdstip t ingebracht. Wel
zullen na de oprichting de civielrechtelijke leveringsvoorschriften moeten wor-
den nageleefd, teneinde de eigendom van de op het moment van oprichting in de
onderneming aanwezige zaken, op de BV te laten overgaan. In bovenstaande
inbrengbepaling wordt het verschaffen van de eigendom aan de eenmaal opge-

22. Buijn, Storting op aandelen, WPNR 1986~5807, blz. 729.
23. Vergelijk bijvoorbeeld Westbroek, Rechtspersonen (losbladig), blz. DRC 76.13-12, aanteke-
ning 16 en Dortmond, De BV, voor en bij haar oprichting, preadvies voor de Koninklijke Notariële
Broederschap, 1984, blz. 79.
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richte BV aangemerkt als `inbrengen'. Conform het gestelde in paragraaf 2 van
hoofdstuk III heeft het mijn voorkeur reeds van inbreng te spreken op het mo-
ment dat zaken door de oprichters aan de (op te richten) BV ter beschikking
worden gesteld ten titel van storting op aandelen. In geval van een storting in de
voorperiode vallen het stortingsmoment en het inbrengmoment dan samen.
Verder wordt mijns inziens de duidelijkheid gediend door de op te richten ven-
nootschap, vertegenwoordigd door een of ineerdere oprichters, expliciet als
contractspartij te noemen bij de inbrengovereenkomst en tevens de bepaling op
te nemen dat de namens die op te richten vennootschap optredende oprichters
de inbreng aanvaarden. In dat geval wordt buiten twijfel gesteld, dat het niet de
bedoeling is, dat X en Y onderling als privé-personen afspreken, dat zij bij of na
de oprichting van BV X-Y hun onderneming zullen storten en dat onder die
storting tevens alle vanaf tijdstip t met die onderneming in de voorperiode be-
haalde resultaten begrepen zullen zijn. In dat laatste geval vindt eerst een stor-
ting plaats bij of na de oprichting van de BV en worden de voorperiodewinsten
ingebracht als kapitaal; zij zouden in dat geval geen winst vormen van de BV.

Een redactie van een preconstitutieve inbrengovereenkomst die gelet op het
voorgaande mijn voorkeur heeft is de volgende:

`X en Y komen met de op te richten vennootschap BV X-Y, in deze vertegen-
woordigd door haar oprichters X en Y, overeen, dat zij de tot heden (- tijd-
stip t) voor rekening van X en Y gedreven onderneming X-Y heden (- tijd-
stip t) naar de waarde en de toestand op dit moment ter storting op de (nog te
creëren) aandelen van BV X-Y inbrengen. Deze inbreng omvat alle activa van
gemelde onderneming onder de verplichting voor BV X-Y alle passiva van de
onderneming voor haar rekening te nemen. Namens de op te richten BV X-Y
aanvaarden de oprichters X en Y deze inbreng. Na de oprichting van BV X-Y
zijn X en Y verplicht onverwijld de vereiste civielrechtelijke leveringsvoor-
schriften in acht nemen teneinde de eigendom van de op het moment van
oprichting tot de onderneming X-Y behorende zaken op BV X-Y te laten
overgaan.'

In paragraaf 3.2 van hoofdstuk VIII wordt nader ingegaan op de formele ver-
eisten die zijn verbonden aan een inbrengovereenkomst. In bovenstaand voor-
beeld vallen de preconstitutieve inbrengovereenkomst en de preconstitutieve in-
breng van de economische eigendom van de onderneming in de tijd gezien sa-
men. Het is ook mogelijk, dat de preconstitutieve inbrengovereenkomst in de
loop van een jaar wordt gesloten en dat de preconstitutieve inbreng van de eco-
nomische eigendom van de onderneming op een later tijdstip, bijvoorbeeld op 1
januari van het daaropvolgende jaar, plaatsvindt.

De vraag of de op te richten BV partij kan zijn bij het sluiten van de voorover-
eenkomst is actueel geworden nadat, als gevolg van de aanvaarding van wets-
voorstel 16 631 (`Derde anti-misbruikwet') per 1 januari 1987, het vereiste van
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meerzijdigheid bij de oprichting van vennootschappen is komen te vervallen.
Omdat geen tweede oprichter meer nodig is voor de oprichting van een BV, kan
de vraag worden gesteld of deze tweede oprichter wel nog moet worden inge-
schakeld teneinde voorafgaande aan de oprichting van een eenmansvennoot-
schap een voorovereenkomst te kunnen sluiten. Het antwoord is afhankelijk
van de vraag welke `voorovereenkomst' wordt bedoeld. Indien sprake is van
een overeenkomst tot oprichting van een BV, is het, zoals Buijn24 terecht op-
merkt, `zinledig' om deze overeenkomst met de op te richten BV te sluiten. De
afdwingbaarheid van de naleving van die overeenkomst zou dan namelijk voor
één van de partijen - de BV - afhankelijk zijn juist van de naleving van die
overeenkomst, in casu de oprichting van de vennootschap. Een met de op te
richten vennootschap, vertegenwoordigd door haar oprichters, gesloten pre-
constitutieve inbrengovereenkomst gevolgd door een preconstitutieve inbreng
heeft daarentegen wel degelijk zin. Als gevolg van de preconstitutieve inbreng
hebben de oprichters niet meer de volledig vrije beschikkingsmacht over het in-
gebrachte. Na de oprichting zullen zij rekening en verantwoording moeten af-
leggen aan de BV. Wat dit punt betreft is hun positie te vergelijken met die van
bewindvoerders. In de voorperiode gerealiseerde waardeveranderingen gaan in
eerste instantie de op te richten BV aan. Die resultaten vormen voor de BV geen
ingebracht kapitaal, maar winst. Daarbij is het niet van belang of er slechts één
dan wel meerdere oprichters zijn. Ook de eenmansoprichter moet rekening en
verantwoording afleggen aan de - van die oprichter te onderscheiden! -
rechtspersoon. Het gaat mij dan ook te ver een tussen de eenmansoprichter en
op te richten BV gesloten inbrengovereenkomst, in navolging van Slagter25, te
betitelen als een `onaanvaardbare Selbstbindung'. De oprichter bindt zich niet
aan zich zelf, maar aan de op te richten BV. Van groot belang acht ik in dit ver-
band dat derden-crediteuren door de tussen de eenmansoprichter en de op te
richten BV gesloten preconstitutieve inbrengovereenkomst niet worden bena-
deeld. Deze overeenkomst ziet immers puur op de verhouding oprichter-ven-
nootschap. De belangen van derden die betrokken zijn bij preconstitutieve
rechtshandelingen worden beschermd door - onder andere - art. 203, boek 2,
BW. De preconstitutieve inbrengovereenkomst is een zuivere weergave van de
bedoelingen van de oprichter.2ó Met deze figuur wordt bovendien voorkomen
dat - teneinde te voldoen aan het vereiste van meer dan één contractant - bui-
tenstaanders (casu quo stromannen) bij de inbrengovereenkomst worden be-
trokken. Problemen zouden ontstaan indien de wettelijke basis voor dergelijke
preconstitutieve rechtshandelingen zou ontbreken. Art. 203, boek 2, BW, heeft
echter zowel betrekking op met derden als met oprichters (in hun hoedanigheid

24. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, deel 24, serie Monografieën vanwege het Van der
Heijden-instituut, 1984, blz. 6; zie eveneens Stevens, Inbrengperikelen, MBB 1987I7-8, blz. 166.
25. Slagter, Vragenrubriek, TVVS 1987~10, blz. 260. Vergelijk eveneens: Schonis, Vragenrubriek,
TVVS 1987I10, blz. 260.
26. Vergelijk Siewertsz van Reesema in TVVS 1988~2, blz. 58.
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van privé-personen) gesloten overeenkomsten namens de op te richten vennoot-
schap. 27

Bovenstaande discussie omtrent de civielrechtelijke bestaanbaarheid van een
tussen een eenmansoprichter en de op te richten BV gesloten inbrengovereen-
komst, heeft ook fiscaalrechtelijke consequenties. Deze komen in de delen 2 tot
en met 5 aan de orde. Vooruitlopend op de bespreking van die gevolgen, kan
reeds op deze plaats de opmerking worden gemaakt, dat het sluiten van een in-
brengovereenkomst naar huidig recht - afgezien van enkele specifieke aspec-
ten - ongeacht of de oprichting van de BV nu wel of niet doorgaat, de fiscale
positie van de oprichters niet kan verslechteren, maar alleen maar kan verbete-
ren. Als belangrijkste fiscale voordeel van een inbrengovereenkomst kan wor-
den genoemd, dat uitstel van belastingheffing over de voorperiodewinsten kan
worden gerealiseerd tot het einde van de voorperiode. Voor de inspecteur is het
mede om die reden zaak, zich van de realiteitswaarde van de inbrengovereen-
komst te vergewissen. Het feit dat aan het sluiten van een inbrengovereenkomst
praktisch geen fiscale nadelen kleven, kan belastingplichtigen er toe aanzetten
reeds een inbrengovereenkomst te sluiten voordat voldoende overeenstemming
bestaat inzake de contouren van de op te richten BV en te wachten met het daad-
werkelijk oprichten van de BV teneinde optimaal te kunnen profiteren van de
mogelijkheid van belastinguitstel. Anderzijds kunnen inspecteurs geneigd zijn
zich (te) terughoudend op te stellen ten aanzien van het accepteren van inbreng-
overeenkomsten. Bona fide oprichters kunnen daarvan de dupe worden. Het
aanvaarden van de mogelijkheid dat de eenmansoprichter een inbrengovereen-
komst met de op te richten BV kan sluiten, zal deze tendensen kunnen verster-
ken. Toch is dit naar mijn mening geen reden een dergelijke inbrengovereen-
komst die, blijkens het voorgaande, wel degelijk reële betekenis kan hebben,
om die reden a priori als onaanvaardbaar af te wijzen. Eerder dient men zich af
te vragen of wel altijd de juiste fiscale gevolgen aan een inbrengovereenkomst
worden verbonden. In de volgende hoofdstukken zal die vraag nog verschei-
dene keren terugkeren.

3.2. VERGELIJKING MET DE VOOROVEREENKOMST IN ALGEMENE ZIN

Voor een civielrechtelijke kwalificatie van de inbrengovereenkomst, handhaaf
ik het in de vorige paragraaf gemaakte onderscheid tussen de inbrengovereen-
komst, aangegaan door de oprichters in hun hoedanigheid van privé-personen
en de (preconstitutieve) inbrengovereenkomst aangegaan tussen de oprichters
in hun hoedanigheid van privé-personen en de op te richten BV, daarbij verte-
genwoordigd door diezelfde (of andere) oprichters, houdende de inbreng van
een onderneming per een bepaalde datum in de op te richten BV.

27. Vergelijk Buijn, Departementale Richtlijnen 1986, TVVS 1987I8, blz. 202, en dezelfde in TVVS

1988I2, blz. 58.
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Geïsoleerd beschouwd, heeft de eerstgenoemde inbrengovereenkomst - mits
de te realiseren inbreng voldoende bepaald casu quo bepaalbaar is - de meeste
kenmerken van een voorovereenkomst in de zin van een contractsbelofte. In
aansluiting op het betoog van paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk heeft het mijn
voorkeur het totstandkomen van deze overeenkomst te zien als een stadium in
het dynamische onderhandelingsproces dat voorafgaat aan de daadwerkelijke
oprichting van de BV. In die optiek zal, in de terminologie van De Kluiver en
MacLean, de inbrengovereenkomst, evenals de oprichtingsovereenkomst, eer-
der kunnen worden gekwalificeerd als een raamovereenkomst. Ook in de in-
brengovereenkomst wordt immers veelal slechts overeenstemming bereikt ter
zake van één essentieel punt (in casu de inbreng) van de oprichtingshandeling.

Een tussen de oprichters gesloten inbrengovereenkomst kan onder omstan-
digheden ook worden aangemerkt als een derdenbeding in de zin van art. 1353,
boek IV, BW.28 Blijkens HR 17 december 1926, NJ 1927, nr. 257 (Havenmaat-
schappij Scheemda), is voor een geldig derdenbeding niet vereist dat op het mo-
ment waarop het beding wordt gemaakt de derde, in casu de op te richten BV,
bestaat (vergelijk hoofdstuk II, paragraaf 3). Wisselink29 kwalificeert de in-
brengovereenkomst in dit verband als een `afrekeningsovereenkomst met bijge-
voegd derdenbeding'. De oprichters verbinden zich onderling de op eigen naam
verkregen voordelen uit de in te brengen onderneming af te staan aan de op te
richten BV nadat de laatste het beding dat te haren behoeve is gemaakt, heeft
aanvaard. Als gevolg van de in art. 203, vierde lid, boek 2, BW, juncto art. 204,
eerste lid, letter c, boek 2, BW, opgenomen mogelijkheid om de BV in de akte
van oprichting direct te binden aan - onder meer -`rechtshandelingen betref-
fende inbreng op aandelen anders dan in geld', zal de in de vorm van een der-
denbeding geredigeerde inbrengovereenkomst overigens nog slechts incidenteel
voorkomen.

Ook een met de op te richten vennootschap gesloten inbrengovereenkomst
waarin de oprichters namens de op te richten BV de preconstitutieve inbreng ac-
cepteren, is geen pactum de contrahendo.30 Bedacht moet worden dat op het
moment waarop de preconstitutieve inbreng plaatsvindt, sprake is van een
daadwerkelijke storting door de oprichters. Vanaf dat moment hebben zij nog
slechts de preconstitutieve eigendom van de ingebrachte ondernemirtg (verge-
lijk hoofdstuk III). Door bekrachtiging van deze preconstitutieve storting dan
wel directe binding in de oprichtingsakte bevestigt de BV dat reeds storting
heeft plaatsgehad. Zij treedt alsdan toe tot alle rechten en verplichtingen voort-

28. Vergelijk bijvoorbeeld Hof 's-Hertogenbosch 20 augustus 1976, BNB 1978~76.
29. WisselinklSpaanstra~Wisselink, FM nr. 1, zesde druk, 1983, blz. 151. Ook Buijn, De oprich-
ting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 176, en Van der Ploeg, Inbreng in een NV, WPNR
1958~4545, blz. 311, sluiten niet uit dat met de toekomstige vennootschap als derde een geldig der-
denbeding tot stand kan worden gebracht.
30. Vergelijk: Van der Ploeg, Inbrengen ter volstorting en toch bijpassen?, De NV 1978~5, blz. 103.
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vloeiend uit de preconstitutieve rechtshandelingen. Op dat moment wordt de
oprichter ook bevrijd van zijn stortingsplicht.

Het feit dat aan de preconstitutieve inbrengovereenkomst reeds in de voorpe-
riode uitvoering kan worden gegeven, maakt dat deze overeenkomst evenmin
op één lijn kan worden gesteld met een optie-overeenkomst, dat wil zeggen een
overeenkomst waarin een onherroepelijk aanbod wordt vastgelegd. In de litera-
tuur wordt een dergelijke overeenkomst door sommige schrijvers3i gekwalifi-
ceerd als een pactum de contrahendo. Een kenmerk van deze overeenkomst is,
dat voor de aanvaarding sprake is van een eenzijdige rechtsbetrekking waaraan
geen uitvoering kan worden gegeven.32

4. De voorovereenkomst als overeenkomst van koop en verkoop

4.1. ALGEMEEN

De voorperiode kan ook worden ingeluid door een `voorovereenkomst' zonder
dat daarin de bepaling is opgenomen dat men is overeengekomen een BV op te
richten en~of dat ter storting op de aandelen een onderneming per een bepaalde
datum zal worden ingebracht. Ik doel op een overeenkomst, gesloten tussen de
oprichter(s) en de BV i.o., waarin een tot dusverre door de oprichters gedreven
onderneming aan de toekomstige BV wordt verkocht tegen een vastgestelde
prijs. Als gevolg van de prijsvaststelling wordt de onderneming voor rekening
en risico van de op te richten BV gedreven zodat sprake is van een preconstitu-
tieve levering van de economische eigendom van de onderneming.33 De storting
op de aandelen kan dan eventueel in contanten geschieden. Ook dan is weer
sprake van een preconstitutieve rechtshandeling als bedoeld in art. 203, eerste
lid, boek 2, BW. Bij het sluiten van de overeenkomst handelen de oprichters in
privé en namens de op te richten BV. Anders dan bij de inbrengovereenkomst,
kan de vennootschap niet zonder meer aan de hier bedoelde preconstitutieve
verkoopovereenkomst worden gebonden. De Nachgrundungsbepalingen van
art. 204c, boek 2, BW, vereisen immers dat een rechtshandeling die strekt tot
het verkrijgen van goederen die een jaar voor de oprichting of nadien toebe-
hoorden aan een oprichter of aandeelhouder, en die is verricht voordat twee ja-
ren zijn verstreken na de inschrijving van de vennootschap in het handelsre-
gister, dient te worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeel-

31. Asser-Rutten-Hartkamp II, Verbintenissenrecht I[ (Algemene leer der overeenkomsten volgens
het Nieuw Burgerlijk Wetboek), zevende druk, 1985, nr. 74; Mijnssen, Causale en abstracte rechts-
handelingen, rede 1979, blz. 14; Van der Werf, Overeenkomstenrecht, 1981, blz. 35 en De Kluiver
en MacLean, De voorovereenkomst, RM-Themis 1987~1 en 2. Anders onder andere: Goudeket,
Afspraken tot het sluiten van overeenkomsten, dissertatie, 1906.
32. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 186.
33. Vergelijk Hof 's-Gravenhage 16 maart 1978, BNB 1979I107, en HR 11 maart 1981, BNB
1981~143.
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houders. Ontbreekt deze goedkeuring, dan kan de betreffende rechtshandeling
ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd (zie hoofdstuk III, para-
graaf S).

4.2. VERGELIJKING MET DE VOOROVEREENKOMST IN ALGEMENE ZIN

Voor een civielrechtelijke kwalificatie van de hier bedoelde `voorovereen-
komst', kan een parallel worden getrokken met de tussen de oprichters en de BV
i.o. gesloten overeenkomst houdende de inbreng van een onderneming in de op
te richten BV. Deze preconstitutieve overeenkomsten zijn geen pacta de contra-
hendo casu quo optie-overeenkomsten. Evenmin als voor de oprichtingsover-
eenkomst of de inbrengovereenkomst, is voor een preconstitutieve koop- en
verkoopovereenkomst waarin de onderneming tegen een vastgestelde prijs aan
de op te richten BV wordt overgedragen, de kwalificatie voorovereenkomst dan
ook op zijn plaats.
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Deel 2. Het fiscale toerekeningsprobleem



Hoofdstuk V. Toerekening van de voorperiode-
winst aan de oprichters; het systeem van de HR
voor B. 9227

1. Inleiding

Na de behandeling in deel 1 van de civielrechtelijke aspecten van de voorperiode
die relevant zijn in het kader van het vervolg van het onderzoek, komen in de
navolgende delen 2 tot en met 5 de fiscale aspecten van de voorperiode aan bod.
Dee12, bestaande uit de hoofdstukken V tot en met VII, heeft betrekking op het
fiscale toerekeningsprobleem. Dit probleem doet zich voor, indien de oprich-
ters in de voorperiode een onderneming voor rekening en risico van de op te
richten BV drijven, welke onderneming bij of korte tijd na de oprichting eigen-
dom wordt van de BV. Het is dan de vraag, aan wie de in dat tijdvak gereali-
seerde resultaten in fiscaal opzicht moeten worden toegerekend. In beginsel ko-
men daar drie partijen voor in aanmerking: de oprichters, de BV en de BV i.o.
als zelfstandig Vpb-plichtig lichaam. Onder de Wet IB 1914 en de Wet DTB
1917 heeft de HR voornamelijk de eerste variant van toepassing verklaard, zij
het dat ook reeds ruimte werd gelaten voor de andere twee mogelijkheden. In
het eerste hoofdstuk van deel 2 wordt deze jurisprudentie nader geanalyseerd.
Een centrale rol daarbij speelt het bronnenfictiestelsel dat kenmerkend was
voor de Wet IB 1914. Voorafgaande aan de behandeling van de rechtspraak, zal
daarom in paragraaf 2 van dit hoofdstuk in het kort worden ingegaan op de
werking van dit curieuze stelsel.

2. Het bronnenfictiestelsel

Het bronnenfictiestelsel van de Wet IB 1914 kwam voort uit de wens de betaling
van belasting zoveel mogelijk parallel te laten lopen met het genieten van het in-
komen.' Kern van het systeem was, dat aan het begin van het belastingjaar, dat
liep van I mei tot en met 30 april, de bronnen van inkomen werden vastgesteld
waarover een belastingplichtige op dat moment de beschikking had. Daarna
werd van elk van deze bronnen een jaaropbrengst bepaald. Dit werd als volgt
verwoord in art. 12, Wet IB 1914:

I. Sinninghe Damsté, De Wet op de inkomstenbelasting, vierde druk, 1931, blz. 212 e.v.; Hofstra
en Stevens, Inkomstenbelasting, derde druk, 1988, blz. 14 en 15.
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`Voor de heffing der belasting wordt de opbrengst bepaald van de bronnen
van inkomen, die bij den aanvang van het belastingjaar voor den belasting-
plichtige bestaan. Bedrijven, beroepen, handelingen, werkzaamheden en
diensten, die voor dat tijdstip door hem zijn uitgeoefend, verricht of bewe-
zen, worden als eene bestaande bron van inkomen aangemerkt, indien zij niet
voorgoed zijn gestaakt.

Ten aanzien van personen, die op een later tijdstip belastingplichtig wor-
den, treedt dat tijdstip voor den aanvang van het belastingjaar in de plaats.'

Wanneer de bron voor de belastingplichtige gedurende het volle laatstverstre-
ken kalender- of boekjaar had bestaan, werd op grond van art. 13, Wet IB 1914
bij wijze van fictie haar opbrengst over het komende belastingjaar gelijkgesteld
aan die welke in het afgelopen kalender- of boekjaar was genoten. Indien de op-
brengst van een bron van inkomen nog niet over een vol kalender- of boekjaar
was genoten, werd op grond van art. 14, Wet IB 1914 de, naar de gegevens per
1 mei te schatten, vermoedelijke opbrengst over het komende belastingjaar in
aanmerking genomen. De opbrengst van `op zich zelf staande werkzaamheden'
diende krachtens art. 18, Wet IB 1914 altijd in rekening te worden gebracht tot
het in het laatstverstreken kalenderjaar genoten bedrag. Een belangrijke bepa-
ling in dit verband was verder art. 95, Wet IB 1914.z Krachiens deze bepaling
kon in geval van - onder andere - staken van een bedrijf of beroep onder be-
paalde voorwaarden (gedeeltelijke) ontheffing van belastingheffing over een
belastingjaar worden verkregen. De volledige tekst van dit artikel luidde als
volgt:

`Aan den belastingplichtige bedoeld bij art. la, alsmede aan den Nederland-
schen ambtenaar belastingplichtig volgens art. 2, wordt, indien zijn belast-
baar inkomen, berekend over een jaar, door het staken van een bedrijf of be-
roep, door het eindigen van een vruchtgenot of door het ophouden van perio-
dieke uitkeringen als bedoeld bij art. 8, daalt beneden drie vierde van het be-
drag waarnaar zijn aanslag is of wordt geregeld, over de nog niet ingetreden
maanden van het belastingjaar eene ontheffing op dien aanslag verleend.

Grondslag voor het berekenen der ontheffing is het verschil tusschen den
aanslag en de belasting die naar het overgebleven belastbaar inkomen over
gelijk tijdvak zou zijn geheven.

De ontheffing wordt niet verleend, wanneer binnen drie maanden het be-
lastbaar inkomen, door het ontstaan eener nieuwe bron van inkomen uit be-
drijf of beroep, vruchtgenot of periodieke uitkering, stijgt tot boven het hier-
voren bedoelde drie vierde gedeelte.'

Het bronnenfictiestelsel leende zich bij uitstek voor ontgaansgedrag van de
zijde van de belastingplichtigen. Door er voor te zorgen dat een rijk vloeiende

2. Sinninghe Damsté, De Wet op de inkomstenbelasting, vierde druk, 1931, blz. 448 e.v.
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bron op de peildatum (1 mei) niet meer of nog niet bestond, kon een belangrijke
belastingbesparing worden gerealiseerd. Een veel voorkomende constructie in
dit verband was de omzetting van een eenmanszaak of v.o.f. in een NV kort
voor 1 mei van een bepaald jaar. De ex-ondernemer werd dan niet belast over de
werkelijke in het afgelopen jaar genoten winst, maar slechts over de - meestal
geringe - verwachte opbrengsten in het volgende jaar, voortvloeiend uit het
directeur-~aandeelhouderschap in de NV.

3. Jurisprudentie-overzicht

De oudste, mij bekende, uitspraak die verband houdt met het fiscale toereke-
ningsprobleem dateert van 26 oktober 1917 (RvB Amsterdam, B. 2033). Bij
akte van 7 mei 1915 was een NV opgericht, waarvan de statuten bij Koninklijk
Besluit van 22 juni 1915 waren goedgekeurd. Deze NV nam een c.v. over, waar-
van belanghebbende beherend vennoot was. Belanghebbende werd vervolgens
benoemd tot directeur van de NV, `te rekenen van den 1 Mei 1915 af'. In geschil
was, of belanghebbende op 1 mei 1915 nog steeds het door hem in de vorm van
een c.v. gedreven bedrijf als bron van inkomen had. De RvB Amsterdam stelde
de inspecteur in het gelijk:

`Overwegende, dat de commanditaire vennootschap N.N. waarvan belang-
hebbende beheerend vennoot was, op 1 Mei 1915 nog niet was ontbonden, al-
thans die ontbinding den raad niet aannemelijk is gemaakt'.

De terugwerkende kracht tot 1 mei 1915 werd derhalve niet gehonoreerd. Het is
overigens niet meer te achterhalen of, voorafgaande aan de oprichting van de
NV, de onderneming van de c.v. reeds voor haar rekening en risico werd gedre-
ven. De overwegingen van de RvB geven de indruk dat het al dan niet bestaan
van die omstandigheid ook niet ter zake deed: bepalend was slechts of de c.v. op
1 mei al dan niet was ontbonden.

Terugwerkende kracht werd evenmin gehonoreerd in de resolutie van 22 juli
1919, nr. 172, B. 2663. Deze aanschrijving werd uitgevaardigd naar aanleiding
van een geval waarin de vennoten van een v.o.f. op 1 mei 1918 mondeling waren
overeengekomen dat hun bedrijf zou worden ingebracht in een NV. Bij de ef-
fectuering van de inbreng werd schriftelijk vastgelegd dat deze `gerekend zou
worden met 1 Januari 1918 te hebben plaats gehad'. Aan de orde was de vraag
of het ingebrachte bedrijf op 1 januari 1918 was gestaakt in de zin van art. 95,
Wet IB 1914. De minister was van mening dat:

`het feit, dat partijen aan het na 1 Mei 1918 gesloten contract waarbij de ven-
nootschap onder firma werd omgezet in eene naamlooze vennootschap, te-
rugwerkende kracht verleenden tot 1 Januari 1918, niet medebracht, dat voor
de toepassing van art. 95 der wet moest worden aangenomen, dat de vennoo-
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ten onder de firma met ingang van laatstgenoemden datum hun bedrijf heb-
ben gestaakt'.

Reeds in 1919 werd derhalve door de administratie werking ontzegd aan de pe-
riode die in hoofdstuk VIII zal worden aangeduid als de voor-voorperiode.

De HR liet zich voor het eerst over deze problematiek uit in het arrest van 6
oktober 1920, B. 2584. In de tot dit arrest aanleiding gevende casus was belang-
hebbende, een tapijtfabrikant, vennoot van een v.o.f. De vennoten van deze
v.o.f. waren overeengekomen dat zij het bedrijf inet ingang van een in de toe-
komst gelegen tijdstip - in casu 1 juli 1918 - zouden voeren voor rekening van
een op te richten NV. De oprichtingsakte werd op 25 maart 1919 notarieel verle-
den, terwijl de Koninklijke bewilliging3 op 17 april van dat jaar werd verleend.
Belanghebbende stelde zich op het standpunt dat hij zijn beroep op I juli 1918
had gestaakt in de zin van art. 95, Wet IB 1914. De RvB Rotterdam wees dit
standpunt af. Van belang voor deze beslissing was, dat de Raad had aangeno-
men dat de oprichters ook de in de voorperiode gerealiseerde resultaten op de
uit te reiken aandelen hadden gestort:

`dat de akte van oprichting wel niet gewaagt van inbreng van de resultaten
van het bedrijf (van de v.o.f.; P.E.) sedert 1 Juli 1918, doch, ook bijaldien
wordt aangenomen dat deze onder voornoemden inbreng waren begrepen,
dit niet kan leiden tot de conclusie dat belanghebbende zijn beroep op dien
datum zoude hebben gestaakt;

(. ..) dat de Raad de door belanghebbende met derden voor de oprichting
der naamlooze vennootschap aangegane overeenkomst niet anders vermag
uit te leggen, dan dat bij de berekening van hetgeen belanghebbende en zijn
medevennoot ter volstorting hunner aandeelen aan de naamlooze vennoot-
schap hadden af te staan, de voordeelige of nadeelige resultaten van hun be-
drijf sedert 1 Juli 1918 in aanmerking zouden worden genomen;

(. ..) dat alzoo het beroep van belanghebbende voor hem een bron van in-
komen is gebleven tot het bedrijf (van de v.o.f.; P.E.) overging in de naam-
looze vennootschap, en dit eerst geschied is en ook eerst kon geschieden toen
deze op 17 April 1919 aanving'.

Uitgaande van de in deel 1 geïntroduceerde terminologie, ontkende de RvB in
feite dat per 1 juli 1918 sprake was geweest van een preconstitutieve inbreng van
de economische eigendom van de onderneming. Volgens de RvB had de inbreng
van de onderneming van de v.o.f., inclusief de in de voorperiode gerealiseerde
resultaten, immers eerst bij of na de oprichting van de NV plaatsgevonden. Het

3. Het vereiste van de Koninklijke bewilliging werd in 1826 bij Wet van 23 maart 1826, Stbl. 1826,
nr. 60, ingevoerd. Bij Wet van 2 juli 1928, Stbl. 216, werd het voorschrift van de Koninklijke bewil-
liging vervangen door de ministeriële verklaring van geen bezwaar; vergelijk voor een historisch
overzicht: Buijn, De oprichting van de NV en de BV, dissertatie, 1983, blz. 63 tot en met 70.
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is mogelijk, dat de RvB daarbij betekenis heeft toegekend aan het feit dat niet
was gebleken dat de vennoten met de op te richten NV waren overeengekomen
dat per die datum een storting van de economische eigendom van de onderne-
ming op aandelen zou plaatsvinden. De HR beschouwde de door de RvB aan de
inbrengovereenkomst toegekende betekenis als een `feitelijke beslissing, welke
in cassatie moet worden geëerbiedigd'.

Een maand na dit arrest liet de minister van Financiën zich in de resolutie van 4
november 1920, nr. 34, B. 3025, uit over het geval dat een ondernemer met een
bestaande NV overeenkomt zijn bedrijf per een bepaalde datum over te dragen.
In dat geval wilde de NV het bedrijf inet ingang van 1 januari 1919 overnemen.
Daartoe dienden echter de statuten te worden aangepast. Men kwam daarom
overeen dat vanaf 1 januari 1919 het bedrijf voor rekening van de NV zou zijn,
en dat de formele overdracht zou plaatsvinden zodra de statuten waren aange-
past. Dit laatste geschiedde na de voor het bronnenfictiestelsel cruciale peilda-
tum 1 mei 1919. De minister was van mening dat op 1 mei 1919 het bedrijf voor
belanghebbende geen bron van inkomen meer was. De aanslag moest daarom
worden vastgesteld rekening houdend `met het traktement en het tantième, dat
de aangeslagene als mededirecteur genoot, alsmede met de opbrengst der aan-
deelen, die hem wegens het overdoen van het bedrijf in betaling waren gegeven'.
In een later arrest, HR 20 juni 1934, B. 5635, nam de HR een overeenkomstig
standpunt in. In de tot dit arrest aanleiding gevende casus had belanghebbende
zijn aannemersbedrijf per 1 maart 1931 verkocht aan een door hem samen met
een ander opgerichte NV. Hoewel de gehele onderneming voor rekening en ri-
sico van deze NV werd gedreven, bleef het bedrijf op naam staan van belang-
hebbende. De RvB 's-Gravenhage besliste dat op 1 mei 1931 het bedrijf nog
steeds bron van inkomen voor belanghebbende was. De HR casseerde deze uit-
spraak. Hij overwoog daarbij onder andere dat:

`ook al werd voor en na 1 Mei 1931 voormeld werk ten name van belangheb-
bende voortgezet, van gemelde verkoop en overdracht van zijn aannemersbe-
drijf af, door belanghebbende uit geenerlei met dat bedrijf in verband
staande werkzaamheid nog eenige bate kon worden verkregen en daaruit
volgt, dat toen voor hem van uitoefening van het aannemersbedrijf geen
sprake meer was, immers hij niet beoogde winst voor zich zelf te behalen'.

In de casus die aanleiding gaf tot het arrest HR 20 april 1921, B. 2742, was be-
langhebbende op 1 mei 1918 in het bezit van onder meer een aantal aandelen van
een op 13 april 1917 opgerichte NV. Hij was op grond van art. 14, Wet IB 1914
aangeslagen over de geschatte toekomstige opbrengsten met betrekking tot deze
aandelen. Belanghebbende was van mening dat art. 13, Wet IB 1914 van toepas-
sing was. Gelet op het feit dat in 1917 geen dividend was uitgekeerd, zou hono-
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rering van dit standpunt ertoe leiden dat met betrekking tot de aandelen geen in-
komen in aanmerking kon worden genomen. De RvB Amsterdam stelde de in-
specteur in het gelijk. Aangezien de NV eerst op 13 april 1917 was opgericht,
had belanghebbende niet het gehele jaar 1917 de aandelen in zijn bezit gehad. In
het beroepschrift in cassatie wees belanghebbende op de afspraak dat alle baten
en lasten van het ingebrachte bedrijf per 1 januari 1917 voor rekening van de
NV waren. De HR verwierp echter het beroep:

`dat, waar de raad van beroep besliste dat de naamlooze vennootschap N.N.
eerst in den loop van 1917 is opgericht, met juistheid daaraan de gevolgtrek-
king is verbonden, dat de belanghebbende, die slechts met of na de oprich-
ting, dus in den loop van dat jaar, zijne aandeelen in die naamlooze vennoot-
schap kan hebben verkregen, niet over het volle jaar 1917 de opbrengst daar-
van kan hebben genoten;

dat het tegendeel niet voortvloeit uit de omstandigheid, dat volgens af-
spraak aan de opgerichte naamlooze vennootschap alle baten en lasten der
(firma; P.E.) vanaf 1 Januari 1917 zouden zijn ten deel gevallen;

dat immers, ook al mocht daarvan het gevolg zijn geweest, dat de resulta-
ten van het bedrijf eerst door de (firma; P.E.), later door de naamlooze ven-
nootschap uitgeoefend, toch ten volle aan laatstgenoemd lichaam zijn ten
goede gekomen, dit niet wegneemt, dat een aandeelhouder in die vennoot-
schap, die aangeslagen moet worden naar de opbrengst van zijn roerend ver-
mogen dat hij in aandeelen van dat lichaam heeft belegd, zeker niet kan ge-
zegd worden die opbrengst over het volle jaar 1917 te hebben genoten, daar
toch die bron van inkomsten slechts over een deel van dat jaar in zijn bezit is
geweest en hij dus het voor aankoop of storting op die aandeelen gebezigde
vermogen gedurende het deel van het jaar, dat de naamlooze vennootschap
niet bestond, op andere wijze kan hebben belegd'.

In dit arrest besliste de HR dat de aandelen geen bronnen van inkomen kunnen
zijn voordat de NV is opgericht. Voor de toepassing van het bronnenfictiestelsel
had dit voor belanghebbende tot consequentie, dat zolang de NV nog niet was
opgericht, het bedrijf voor hem bron van inkomen bleef. In dit verband is van
belang, dat de HR uitdrukkelijk overwoog, dat aan zijn oordeel niet in de weg
stond de in casu gemaakte afspraak dat de in de voorperiode gerealiseerde resul-
taten voor rekening van de op te richten NV waren. Voordat de oprichters op de
aandelen stortten hadden zij immers de vrije beschikkingsmacht over de in te
brengen zaken. Zo interpreteer ik althans de laatste overweging van de HR (`het
voor aankoop of storting op die aandeelen gebezigde vermogen (in de voorpe-
riode; P.E.) op andere wijze kan hebben belegd').

Na dit arrest heeft bij de minister van Financiën kennelijk een radicale omme-
zwaai plaatsgevonden in het denken over de voorperiode. Dit blijkt uit de reso-
lutie van 9 mei 1923, nr. 10, B. 3465. Aanleiding voor deze aanschrijving was
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het geval van een ondernemer die op 18 februari 1922 met derden een overeen-
komst had gesloten, krachtens welke zijn onderneming vanaf 1 januari 1922
voor rekening van een op te richten NV werd gedreven. De NV werd in april van
dat jaar opgericht. De vraag was, wanneer belanghebbende zijn onderneming
had gestaakt in de zin van art. 95, Wet IB 1914. De minister stelde zich op het
standpunt dat het bedrijf op 18 februari 1922 was gestaakt:

`De toestand, die na en tengevolge van de notarieele acte van 18 Februari
1922 was ingetreden, was zoodanig, dat het bedrijf van dat tijdstip af be-
schouwd kon worden als niet meer voor rekening van den aangeslagene, doch
voor die van de op te richten naamlooze vennootschap te worden gevoerd,
m.a.w. als niet langer zijnde een bron van inkomen voor den aangeslagene.'

De bewindsman wees erop, dat geen sprake was van strijdigheid met de hier-
voor aangehaalde resolutie van 22 juli 1919, B. 2663, aangezien ook in het on-
derhavige geval de terugwerkende kracht met betrekking tot de periode 1 ja-
nuari tot 18 februari 1922 (de voor-voorperiode) voor de toepassing van de Wet
IB 1914 niet in aanmerking werd genomen. Met geen woord werd gerept over de
vraag hoe deze resolutie zich verhield tot de in een recent verleden gewezen ju-
risprudentie over de voorperiode.

Een jaar later werd duidelijk dat de HR nog steeds op hetzelfde spoor zat wat
betreft zijn visie op de voorperiodeproblematiek. Ik doel op het arrest HR 15
oktober 1924, B. 3530. In casu was de oprichtingsakte van een NV op 11 april
1921 notarieel verleden. Op 3 mei van dat jaar werd de Koninklijke bewilliging
verleend. In geschil was, welke bronnen van inkomen op 1 mei 1921 konden
worden vastgesteld. De inspecteur stelde dat op die datum het directeurschap en
de aandelen in de NV als bronnen van inkomen aanwezig waren. De RvB Til-
burg wees dit echter af. De Raad overwoog dat de Koninklijke bewilliging een
essentieel vereiste was voor de totstandkoming van een NV. Deze was derhalve
eerst op 3 mei 1921 tot stand gekomen. Daaruit volgde:

`dat derhalve tusschen belanghebbende en die vennootschap op 1 Mei 1921
geene arbeidsovereenkomst kon bestaan en belanghebbende op dien datum
dan ook geen directeur dier vennootschap was; dat eveneens op 1 Mei 1921
aandeelen in het maatschappelijk kapitaal dier vennootschap niet bestaan-
baar zijn en dan ook geen bron van inkomen kunnen uitmaken'.

In cassatie voerde de minister, in lijn van de resolutie, B. 3465, onder andere
aan, dat belanghebbende vanaf 1 april 1921 reeds salaris genoot en het dus dui-
delijk was `dat er gehandeld was of de vennootschap inderdaad bestond'. Ver-
der stelde hij dat aan de Koninklijke bewilliging van 3 mei 1921 terugwerkende
kracht mocht worden toegekend tot het moment dat de oprichtingsakte nota-
rieel werd verleden (in casu op 11 april 1921). De HR verwierp echter het be-
roep. De RvB had `op volkomen juiste gronden' beslist dat aan de Koninklijke
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bewilliging geen terugwerkende kracht kon worden toegekend. Verder over-
woog de HR dat:

`zelfs indien reeds op 1 April - dus reeds voor het verlijden van de akte van
oprichting - mocht zijn gehandeld alsof de vennootschap reeds bestond, dat
handelen dan niet kan zijn geschied door de niet bestaande rechtspersoon,
maar door anderen met het oog op een eventueel tot stand komen der ven-
nootschap'.

Met deze laatste overweging leek de HR voor de toepassing van de Wet IB 1914
iedere betekenis te willen ontzeggen aan in de voorperiode door de oprichters
verrichte preconstitutieve rechtshandelingen. Dit zou betekenen, dat ook geen
betekenis mocht worden toegekend aan de preconstitutieve inbreng van de eco-
nomische eigendom van een onderneming. Dit werd bevestigd in het arrest HR
11 juni 1925, WdB 1926~2818, blz. 317. ln casu had, aldus de HR, de RvB te-
recht beslist:

`dat het niet mogelijk ( is) de betrekking van president-directeur eener naam-
looze vennootschap te doen ingaan of het bezit van aandeelen en winstbewij-
zen in een NV te doen aanvangen, alvorens die NV zelve is tot stand gekomen,
hetgeen in het onderwerpelijk geval eerst plaats vond door het verleenen van
de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting'.

In dit verband is van belang, dat belanghebbende erop had gewezen dat reeds
voor de verkrijging van de Koninklijke bewilliging:

`het voor storting op de aandeelen gebezigde vermogen (. ..) was afgegeven
en derhalve niet meer op andere wijze kon worden belegd, zoodat moest wor-
den aangenomen, dat de bronnen ook op dien datum voor belanghebbende
ontstaan waren'.

Daarmee verwees belanghebbende naar de voorlaatste overweging van de HR
in het arrest van 20 april 1921, B. 2742 (`en hij dus het voor aankoop of storting
op die aandeelen gebezigde vermogen (in de voorperiode; P.E. ) op andere wijze
kan hebben belegd'). De HR verwierp echter ook dit bezwaar met de overwe-
ging:

`dat aandeelen in een nog niet bestaande vennootschap onmogelijk bronnen
van inkomen kunnen zijn'.

In de arresten HR 3 november 1926, B. 3918, en HR 8 juni 1932, B. 5232, was
sprake van tussen de oprichters in de voorperiode gesloten inbrengovereen-
komsten, onder andere inhoudende dat vanaf een voor de oprichting van de NV
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gelegen da[um de in te brengen onderneming voor rekening en risico van de op
te richten NV wordt gedreven. In eerstgenoemd arrest besliste de HR:

`dat, al moge belanghebbende voor 1 Mei 1924 met eenige andere personen
zijn overeengekomen, dat van 1 Januari 1924 af het door hem uitgeoefend
bedrijf van steenkolenhandelaar voor rekening van een later op te richten
naamlooze vennootschap zou worden gedreven, zulks niet wegneemt, dat nu
op den eersten Mei 1924 de naamlooze vennootschap niet opgericht was, be-
langhebbende op laatstgemelden datum nog het bedrijf van steenkolenhan-
delaar had;

dat, waar het bedrijf voor belanghebbende op 1 Mei 1924 bestond en dit
voor hem over het jaar 1923 een opbrengst heeft opgeleverd, hij terecht voor
die opbrengst is aangeslagen, terwijl de omstandigheid dat op laatstgemelden
datum de mogelijkheid aanwezig was, dat hij de over het kalenderjaar 1924
ontvangen opbrengst zou moeten afstaan aan een toen nog op te richten
naamlooze vennootschap niet ter zake doet'.

In B. 5232 besliste ons hoogste rechtscollege dat de RvB Amsterdam `op alles-
zins juiste gronden, die de Hoge Raad overneemt en tot de zijne maakt', had
beslist, dat eerst op het moment van de juridische totstandkoming van de NV
sprake kon zijn van staking van de ingebrachte onderneming. In casu had de
oprichting in april 1927 plaatsgevonden. Tussen de oprichters was afgesproken
dat vanaf 1 januari het in te brengen bedrijf voor rekening van de NV werd ge-
dreven. Dienaangaande had de RvB beslist:

`dat weliswaar reeds voor (april 1927; P.E.) de vennooten der vennootschap
onder firma zich konden gedragen, wat hunne onderlinge verhouding en hun
verhouding ten opzichte der vennootschap betrof, evenals of de naamlooze
vennootschap, waarin zij voornemens waren hun bedrijf in te brengen reeds
bestond, en ook de naamlooze vennootschap, nadat zij rechtsgeldig tot stand
was gekomen, volledige vrijheid had om zich tegenover haar directeuren, die
hun bedrijf hadden ingebracht, op het standpunt te stellen, alsof die inbreng
reeds had plaats gehad voor haar rechtsgeldige totstandkoming, doch dit al-
les niet kan afdoen aan het feit, dat voor April 1927 de onderwerpelijke
naamlooze vennootschap niet rechtsgeldig bestond; dat derhalve tot April
1927 niet de betrekking van directeur eener naamlooze vennootschap doch
het bedrijf dat daarin te zijner tijd zou worden ingebracht voor belangheb-
bende en zijn medevennoot, die dat bedrijf uitoefenden, bron van inkomen
was en bleef en dat bedrijf door hen niet is gestaakt voordat zij het hadden in-
gebracht in de naamlooze vennootschap'.

Het sluitstuk van deze jurisprudentie vormt het arrest HR 12 oktober 1932, B.
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5299, waarin de HR een einde maakte aan de civielrechtelijke strijd' omtrent de
vraag of de ministeriële verklaring van geen bezwaar al dan niet een voorwaarde
is voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de NV. De HR oordeelde
dat deze verklaring, evenals dat het geval was bij de Koninklijke bewilliging,
een ontstaansvoorwaarde is voor een NV. Voor de toepassing van het bronnen-
fictiestelsel had deze beslissing tot gevolg, dat indien de verklaring van geen be-
zwaar na 1 mei van het betreffende jaar was verkregen en de notariële oprich-
tingsakte voor die datum was verledens - in het onderhavige geval was deze op
30 april (!) verleden -, voor wat betreft de belastingheffing over het betref-
fende jaar, het bedrijf als bron van inkomen voor de oprichter bleef bestaan. In
de resolutie van 17 maart 1930, nr. 1186, had de minister van Financiën een
overeenkomstig standpunt ingenomen.

Het eerste arrest waarin de consequenties van het bestaan van een voorpe-
riode voor de belastingheffing van de NVi centraal stonden, was HR 25 januari
1933, B. 5359. Dit arrest werd gewezen in het kader van de Wet DTB 1917. Op
grond van art. 1, Wet DTB 1917 werd deze belasting geheven:

`van de uitdeelingen der binnen het Rijk gevestigde naamlooze vennoot-
schappen, commanditaire vennootschappen op aandeelen, codperatieve en
andere vereenigingen en onderlinge verzekeringsmaatschappijen'.

In art. 2, Wet DTB 1917 werd bepaald wat onder uitdelingen moest worden ver-
staan:

`Uitdeelingen in den zin dezer wet zijn alle gewone en buitengewone uitdee-
lingen die, onder den naam van dividend, tantième of onder welken anderen
naam ook, worden gedaan aan oprichters, concessionarissen, preferente en
gewone aandeelhouders, leden, deelnemers, houders van aandeelen in afzon-
derlijke fondsen, commissarissen of gecommitteerden, bestuurders of behee-
rende vennooten, en andere deelgerechtigden in de winst, al of niet tot het
personeel behoorende.'

In de tot B. 5359 aanleiding gevende casus, was belanghebbende een op IS april
1930 opgerichte NV. Ter storting op de aandelen was een onderneming inge-

4. Vergelijk bijvoorbeeld Krop, De Naamlooze Vennootschap in statu nascendi, dissertatie, 1945,
blz. 12 tot en met 30.
5. Na I januari 1987 is het niet meer mogelijk dat de ministeriële verklaring van geen bezwaar wordt
verkregen nadat de oprichtingsakte notarieel is verleden. Met ingang van die datum moet namelijk

op grond van art. 175, tweede lid, boek 2, BW, de verklaring van geen bezwaar worden afgegeven
op het ontwerp van de oprich[ingsakte. Na het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar dient
op grond van het derde lid van art. 175, boek 2, BW , de akte van oprichting binnen drie maanden na
de dagtekening van de ministeriële verklaring te worden verleden, op straffe van verval van de ver-
klaring. Op grond van `gewichtige redenen' kan op verzoek van belanghebbenden deze termijn met
ten hoogste drie maanden worden verlengd.
6. Krop, De Naamlooze Vennootschap in statu nascendi, dissertatie, 1945, blz. 40.
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bracht. Blijkens de statuten werd deze geacht vanaf 1 januari 1930 voor reke-
ning van de NV te zijn. In geschil was onder andere of ter beantwoording van de
vraag in hoeverre een uitdeling had plaatsgehad, betekenis toekwam aan de op-
brengst die in het ingebrachte bedrijf was gerealiseerd in de periode van 1 ja-
nuari tot 15 april 1930. De RvB Rotterdam beantwoordde met de inspecteur
deze vraag in bevestigende zin. In zijn beroepschrift in cassatie stelde belang-
hebbende onder meer dat de in het betreffende tijdvak gerealiseerde winst niet
als haar winst kon worden aangemerkt, aangezien deze voor haar totstandko-
ming was ontstaan. Deze winst moest worden beschouwd als `inbreng boven het
nominale bedrag der genomen aandeelen'. De HR verwierp echter op dit punt
het beroep:

`dat de vraag in deze is, of de uitkomst van het bedrijf over het tijdvak van 1
Januari tot 15 April 1930 - aldus voor de oprichting van de NV - moet wor-
den aangemerkt als winst dier vennootschap dan wel als inbreng boven het
nominale bedrag der genomen aandeelen;

dat om dit laatste aan te nemen, zoude moeten blijken van de bedoeling
van de oprichters der NV om de uitkomst over genoemd tijdvak te doen strek-
ken tot volstorting der aandeelen, doch de raad van beroep kennelijk uit de
bepaling van art. 3, lid 5, der statuten heeft afgeleid, dat bedoeld werd om ter
volstorting van de aandeelen in te brengen het bedrijf naar de daaraan per 1
Januari 1930 toe te kennen waarde, terwijl het vanaf dien datum voor risico
van de NV zou lopen;

dat de raad van beroep na dit feitelijk oordeel terecht heeft beslist, dat de
uitkomst van het ingebrachte bedrijf over het aan de oprichting voorafgaand
tijdvak als winst van de vennootschap moet worden aangemerkt'.

Het opmerkelijke van dit arrest is, dat de HR de in de voorperiode gerealiseerde
winst als winst aanmerkte van de NV, mits het ook de bedoeling van de oprich-
ters is geweest dat deze winst voor rekening van de vennootschap is. Het feit dat
in het tijdvak dat deze winst werd gerealiseerd de NV nog niet bestond, stond
deze beslissing niet in de weg. De HR koos hier voor een geheel andere benade-
ring dan in de arresten die hij had gewezen met betrekking tot de toepassing van
de Wet IB 1914. Dit arrest is dan ook de eerste beslissing waarin de voorperiode
in fiscaal opzicht wordt erkend, in die zin dat de in die periode gerealiseerde
winsten worden aangemerkt als winsten van de vennootschap in plaats van als
door de oprichters in de vennootschap ingebracht kapitaal.

4. Analyse van de jurisprudentie

Uit het jurisprudentie-overzicht van paragraaf 3 komt duidelijk tot uitdrukking
dat de HR een principieel tegenstander is van het verlenen van terugwerkende
kracht aan de Koninklijke bewilliging of aan de - later ingevoerde - verkla-
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ring van geen bezwaar tot het moment van notarieel verlijden van de oprich-
tingsakte. Bovendien kan worden aangenomen, dat de HR principieel instemde
met de uitspraak van de RvB Amsterdam van 26 oktober 1917, B. 2033, en met
de resolutie van 22 juli 1919, nr. 172, B. 2663, waarin werd beslist dat het opne-
men van terugwerkende kracht in de oprichtingsakte geen fiscale gevolgen
heeft.' In het belastingrecht wordt terugwerkende kracht in het algemeen im-
mers niet geaccepteerd. Minder consequent is daarentegen de stellingname van
de HR geweest ten aanzien van de gevolgen voor de fiscale winsttoerekening
van een inbrengovereenkomst, waarin de bepaling is opgenomen dat vanaf een
in de voorperiode gelegen datum de onderneming voor rekening en risico van
een op te richten NV zal worden gedreven. In het voor de toepassing van de Wet
DTB 1917 gewezen arrest van 25 januari 1933, B. 5359, koos de HR immers
voor een geheel andere benadering dan in de arresten die voor de toepassing van
de Wet IB 1914 met betrekking tot dit probleem zijn gewezen. De reden van
deze ongelijke benadering moet naar mijn mening worden gezocht in het bron-
nenfictiestelsel van de Wet IB 1914. De in het kader van de Wet IB 1914 gewezen
jurisprudentie inzake de voorperiode kan niet los worden gekoppeld van dit
voor deze wet zo kenmerkende stelsel. Eén van de consequenties van het bron-
nenfictiestelsel was, dat het al dan niet bestaan van een bron van inkomen op de
peildatum, van cruciale betekenis was voor de belastingheffing. Slechts indien
vast stond, dat een onderneming de belastingplichtige in geen enkel opzicht
meer enige opbrengst kon opleveren, werd aangenomen da[ zij geen bron van
inkomen meer was voor deze belastingplichtige. Dit kwam ook tot uitdrukking
in de tweede zin van art. 12, Wet IB 1914:

`Bedrijven, beroepen, handelingen, werkzaamheden en diensten, die voor
dat tijdstip (1 mei; P.E.) door hem zijn uitgeoefend, worden als eene be-
staande bron van inkomen aangemerkt, indien zij niet voorgoed zijn ge-
staakt.'

Ook een (gedeeltelijke) ontheffing van belastingheffing op grond van art. 95,
Wet IB 1914 werd slechts verleend indien het bedrijf definitief geen bron van in-
komen meer voor de belastingplichtige was. Alleen in dat geval bestond de ga-
rantie dat de ontheffing niet ten onrechte werd verleend. In een dergelijk sys-
teem ligt het voor de hand dat geen rekening wordt gehouden met het gegeven
dat een onderneming voor rekening en risico van een nog niet bestaande NV
wordt gedreven. Er blijft immers altijd een kans bestaan, dat de oprichting geen
doorgang vindt en de in de voorperiode gerealiseerde resultaten alsnog aan de
oprichters toekomen. Bovendien kwam het in die tijd veel voor, dat kort voor 1

7. Later is dit expliciet beslist door de HR; vergelijk bijvoorbeeld HR 4 november ]953, BNB

1954~18.
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mei een NV werd opgericht om daarmee optimaal te kunnen profiteren van het
bronnenfictiestelsel. Dit werd algemeen beschouwd als een lek in het systeem.
Ook vanuit dat perspectief is het begrijpelijk, dat in die gevallen waarin voor de
peildatum nog geen sprake was van een perfecte NV, de HR geen nieuwe bron
van inkomen wenste aan te nemen. Hierbij sluit aan, dat de HR geen moeite had
met de situatie dat een onderneming per een bepaalde datum weliswaar op
naam van de belastingplichtige, maar voor rekening van een bestaande NV
wordt gedreven. In dat geval kan de onderneming de belastingplichtige immers
geen opbrengsten meer opleveren. Zijn onderneming is dan definitief gestaakt.
Vergelijk in dit verband de overweging van de HR in het arrest van 20 juni 1934,
B. 5635:

`ook al werd voor en na 1 Mei 1931 voormeld werk ten name van belangheb-
bende voortgezet, van gemelde verkoop en overdracht van zijn aannemersbe-
drijf af, door belanghebbende uit geenerlei met dat bedrijf in verband
staande werkzaamheid nog eenige bate kon worden verkregen en daaruit
volgt, dat toen voor hem van uitoefening van het aannemersbedrijf geen
sprake meer was, immers hij niet beoogde winst voor zich zelf te behalen'.

Na de arresten van 6 oktober 1920, B. 2584, en van 20 april 1921, B. 2742, bleef
de mogelijkheid open, dat de HR fiscale consequenties zou verbinden aan de
preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van een onderneming.
In B. 2584 had de RvB feitelijk vastgesteld dat het de bedoeling van de oprich-
ters was, ook de in de voorperiode gerealiseerde resultaten te storten op de aan-
delen. Volgens de RvB was derhalve in casu geen sprake van een preconstitu-
tieve inbreng van de economische eigendom van de onderneming in de voorpe-
riode. Door deze feitelijke vaststelling kwam de HR niet toe aan een beslissing
over de fiscale consequenties van een dergelijke inbreng. In het arrest van 20
april 1921, B. 2742, overwoog de HR met betrekking tot de aandelen in een in de
loop van het jaar opgerichte NV, dat daarvan niet kan worden gezegd dat deze
het gehele jaar hebben bestaan:

`daar toch die bron van inkomsten slechts over een deel van het jaar in zijn be-
zit is geweest en hij dus het voor aankoop of storting op die aandeelen gebe-
zigde vermogen gedurende het deel van het jaar, dat de naamlooze vennoot-
schap niet bestond, op andere wijze kan hebben belegd'.

Aangezien in het geval van een preconstitutieve inbreng de oprichters niet meer
de volledig vrije beschikkingsmacht hebben over hetgeen ze hebben ingebracht,
gaf deze overweging aanleiding tot de gedachte dat de HR in geval van een pre-
constitutieve inbreng wel eens anders zou kunnen beslissen. Uit HR 15 oktober
1924, B. 3530, kon echter worden afgeleid, dat voor de toepassing van de Wet
IB 1914 geen betekenis toekwam aan een preconstitutieve inbreng. Ik doel op de
volgende ovecweging van de HR:
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`zelfs indien reeds op 1 April - dus reeds voor het verlijden van de akte van
oprichting - mocht zijn gehandeld alsof de vennootschap reeds bestond, dat
handelen dan niet kan zijn geschied door de niet bestaande rechtspersoon,
maar door anderen met het oog op een eventueel tot stand komen der ven-
nootschap'.

In HR 11 juni 1925, WdB 1926~2818, blz. 317, waarin sprake was van een pre-
constitutieve inbreng, nam de HR elke nog resterende twijfel weg met de over-
weging dat:

`aandeelen in een nog niet bestaande vennootschap onmogelijk bronnen van
inkomen kunnen zijn'.

Voor de oprichters had deze beslissing tot consequentie, dat voor de toepassing
van het bronnenfictiestelsel het bedrijf bron van inkomen bleef totdat de NV
was opgericht, ook al was de economische eigendom van dat bedrijf reeds in de
voorperiode preconstitutief ingebracht. Deze lijn werd consequent doorgetrok-
ken in de arresten van 3 november 1926, B. 3918, van 8 juni 1932, B. 5232, en
van 12 oktober 1932, B. 5299, die betrekking hadden op gevallen waarin de
oprichters in de voorperiode afstand deden van de economische eigendom van
hun onderneming ten behoeve van de op te richten NV.

De stelling dat het bronnenfictiestelsel voor de HR aanleiding is geweest om
voor de toepassing van de Wet IB 1914 geen consequenties te verbinden aan het
bestaan van een voorperiode waarin voor rekening van de op te richten NV een
onderneming wordt gedreven, wordt bevestigd door het in het kader van de Wet
DTB 1917 gewezen arrest van 25 januari 1933, B. 5359. In dit arrest werd wel
betekenis toegekend aan de bedoelingen van de oprichters. Ingeval zij de onder-
neming per een in de voorperiode gelegen datum in de NV wensen in te brengen,
dient de na die datum gerealiseerde winst conform de wil van partijen te worden
toegerekend aan de NV, niet als ingebracht kapitaal, maar als winst. Indien de
in het kader van de Wet IB 1914 gewezen jurisprudentie inzake de voorperiode
een dieper liggende achtergrond zou hebben gehad dan het bestaan van het
bronnenfictiestelsel, had het voor de hand gelegen dat de HR ook voor de toe-
passing van de Wet DTB 1917 betekenis zou hebben ontzegd aan het bestaan
van een voorperiode.g B. 5359 moet mijns inziens dan ook niet worden be-

8. Vergelijk bijvoorbeeld Van den Berg, Het fiscale recht ten opzichte van de Naamlooze vennoot-
schap voor de verklaring van geen bezwaar, De NV jrg. X(1931), blz. 113, die voordat B. 5359 werd
gewezen het volgende stelde: `De bedrijfswinst voor de oprichting is ook niet gemaakt door de NV,
al komt ze haar ook ten goede, maar door de combinatie, welke voor de NV in oprichting de zaak
exploiteerde. De uitdeeling dier winst is dan ook niet aan de Dividend-belasting onderworpen.
Eenige inconsequentie tusschen inkomsten- en dividendbelasting is hier dus bezwaarlijk op te die-
pen.' Vergelijk van dezelfde auteur: Het fiscale recht ten opzichte van de Naamlooze Vennootschap
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schouwd als een incidentele beslissing9, maar als een principiële beslissing
waarin de HR voor het eerst fiscale gevolgen verbond aan de afspraak, dat
vanaf een in de voorperiode gelegen moment de onderneming wordt gedreven
voor rekening van een op te richten NV. Aldus kan dit arrest op één lijn worden
gesteld met het arrest van 28 mei 1952, B. 9227, waarin de HR in dezelfde zin
besliste voor de toepassing van het Besluit IB 1941 (waarin geen sprake meer
was van een bronnenfictiestelsel!).

voor de verklaring van geen bezwaar, De NV 1931I3, blz. 80, en De rechtskracht voor de inkom-
stenbelasting van de verklaring van geen bezwaar, De NV 1934~6, blz. 171.
9. Vergelijk De Groot, De winst van de naamlooze vennootschap in oprichting, W PNR 1934~3360,

blz. 216, die stelt dat 'De Hooge Raad (. ..) over deze interessante kwestie in zijn uitspraak geen
principieele beslissing ( heeft) gegeven.'
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Hoofdstuk VI. Toerekening van de voorperiode-
winst aan de BV; het systeem van de HR sedert
B. 9227

1. Inleiding

Na de Tweede Wereldoorlog rees de vraag of de HR de onder de Wet IB 1914 en
de Wet DTB 1917 gewezen jurisprudentie inzake het fiscale toerekeningspro-
bleem, van overeenkomstige toepassing zou verklaren voor het Besluit IB 1941
en het Besluit Vpb 1942. Deze vraag was niet zonder betekenis. Door de gewij-
zigde systematiek van de belastingheffing van natuurlijke personen en licha-
men, dreigde het gevaar van een monstrueuze meervoudige heffing over de in de
voorperiode gerealiseerde resultaten. Voor een goed begrip van deze aanstonds
te behandelen meervoudige heffing, is een tweetal factoren van betekenis. In de
eerste plaats had in het Besluit IB 1941 het bronnenfictiestelsel plaats gemaakt
voor het reële stelsel. Alleen het daadwerkelijk door een belastingplichtige ge-
noten inkomen werd in de heffing betrokken. Dit had onder andere tot gevolg,
dat in geval van inbreng van een onderneming in een NV, de inbrengers~natuur-
lijke personen in beginsel~ werden geconfronteerd met IB-heffing over de in de
onderneming schuilende stille en fiscale reserves alsmede over de goodwill.
Voor de toepassing van de Wet IB 1914 bleef de stakingswinst bij liquidatie van
een bedrijf buiten het bereik van de IB.z Een tweede in dit verband van belang
zijnde factor is, dat het Besluit Vpb 1942 niet, zoals de Wet DTB 1917, een uit-
delingsbelasting was, maar een winstbelasting. De gehele winst, bestaande uit
het verschil tussen het eindvermogen en het beginvermogen van de onderne-
ming, gecorrigeerd voor onttrekkingen en kapitaalstortingen, werd in beginsel
in de Vpb-heffing betrokken. Wat de correctie voor kapitaalstortingen betreft,
is in dit verband van belang dat de HR eerst in het arrest van 3 april 1957, BNB
1957~165, besliste, dat voor de fiscale winsiberekening behalve de civielrechte-
lijke - formele - kapitaalstorting ook een informele kapitaalstorting, dat wil
zeggen elke andere bewuste bevoordeling van de vennootschap door de aan-
deelhouder welke bevoordeling uitsluitend wordt veroorzaakt door de relatie
aandeelhouder-vennootschap, kan worden erkend.

Het van overeenkomstige toepassing verklaren van de onder de Wet IB 1914

1. Op grond van dc resolutic van 2 juni 1947, nr. l, B. 8462, kon onder bepaalde voorwaarden ook
worden geopteerd voor een geruisloze omzetting van de IB-onderneming in een NV.
2. Vergelijk Van Sikkelerus, De heffing van inkomstenbelasting bij inbreng van bedrijfsvermogen
in een NV, WPNR 1949~4073, blz. 77.
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en de Wet DTB 1917 gewezen jurisprudentie over de voorperiode, zou voor de
oprichters in de eerste plaats tot consequentie hebben dat zij de voorperiode-
winst als winst uit onderneming genieten. Gelet op het feit dat deze winst tot een
hogere intrinsieke waarde van de aandelen leidt, zouden zij vervolgens over die-
zelfde voorperiodewinst in de vorm van overdrachtswinst mogelijk nog een
keer worden belast. In aanmerking nemend dat direct na de oorlog het infor-
meel kapitaal nog niet door de HR en de administratie was erkend, bestond ver-
der, mede gelet op het voor de toepassing van de Wet DTB 1917 gewezen arrest
van 25 januari 1933, B. 5359, het `gevaar' dat de eenmaal opgerichte NV Vpb
zou moeten betalen over de aan haar door de oprichters toegerekende voorpe-
riodewinst. De heffing van IB bij de aandeelhouders over dividenduitdelingen
met betrekking tot deze winst, zou tenslotte de viervoudige heffing over de
voorperiodewinst compleet maken. Dit - in die tijd - niet denkbeeldig
geachte schrikbeeld van een meervoudige heffing, maakt het alleszins begrijpe-
lijk dat in de eerste jaren na de oorlog een uitgebreide discussie is gevoerd over
het fiscale toerekeningsprobleem. In paragraaf 2 zal ik nader op deze discussie
ingaan. Nadat vervolgens in paragraaf 3 de beslissing van de HR in B. 9227 is
behandeld, volgt in paragraaf 4 ter afsluiting van dit hoofdstuk een nadere ana-
lyse.

2. Voorspel

Voordat het arrest B. 9227 werd gewezen, heeft een aantal schrijvers getracht
het toerekeningsprobleem op te lossen aan de hand van art. 40 K. Naar aanlei-
ding van het voor de toepassing van de Wet DTB 1917 gewezen arrest van 25 ja-
nuari 1933, B. 5359, concludeert De Groot3:

`dat art. 40 K de sleutel bevat voor de vraag, of de winst van de NV in oprich-
ting ook winst is van de NV. En dat ook daarom de Hooge Raad in het geval
van B. 5359 het oordeel van den Raad van beroep niet in strijd met de wet
achtte.'

Naar de mening van De Groot is van belang, of de NV de in haar naam aange-
gane overeenkomsten uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt. Bekrachtiging
van de inbrengovereenkomst heeft in zijn opvatting tot consequentie dat de in
de voorperiode gerealiseerde resultaten winst zijn van de eenmaal opgerichte
NV.

Ook de Redactie V-N' gaat primair uit van de betekenis van art. 40 K. Vol-
gens de Redactie heeft dit artikel:

3. De Groot, De winst van de naamlooze vennoo[schap in oprichting, WPNR 1934~3360, blz. 217.
4. Vragenrubriek, V-N 1950, blz. 40, punt 25.
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`betrekking op overeenkomsten welke buiten de NV om met derden worden
aangegaan ten behoeve van en ten name van de aanstaande naamloze ven-
nootschap'.

Dit standpunt impliceert, dat een inbrengovereenkomst waarin wordt bepaald,
dat een in de NV in te brengen onderneming vanaf een bepaalde datum voor re-
kening en risico van de op te richten NV wordt gedreven, geen overeenkomst is
in de zin van art. 40 K. Deze overeenkomst betreft immers alleen de verhouding
tussen de oprichters en de NV. In dat geval wordt, aldus de Redactie V-N, de in
de voorperiode gerealiseerde winst eerst genoten door de oprichters en vervol-
gens geschonken aan de NV. Nadat de voorperiodewinst bij de oprichters als
winst uit onderneming met IB is belast, dient de aan de NV afgestane winst ver-
volgens met Vpb te worden belast. Als pleister op de wonde vermeldt de Redac-
tie echter dat:

`in de praktijk niet altijd dit theoretisch verantwoorde standpunt (wordt) in-
genomen, speciaal omdat het tot een onbillijke, dubbele heffing zou leiden.
Doorgaans wordt bij oprichting van een NV in de loop van een boekjaar van
een bedrijf wel goedgekeurd, dat het bedrijf geacht wordt van het begin van
het lopende boekjaar af voor rekening van de NV te zijn gedreven, mits aan-
nemelijk is dat omstreeks de aanvang van het boekjaar het besluit tot het
oprichten van een NV is genomen'.

Wanneer de oprichters in de voorperiode met derden ten behoeve en ten name
van de op te richten NV zaken hebben gedaan, is volgens de Redactie V-N art.
40 K wel van toepassing en dient te worden aangenomen dat de oprichters de
met die transacties behaalde winst niet zelf genieten, maar dat deze door de NV
wordt behaald indien zij de betreffende transacties uitdrukkelijk of stilzwij-
gend bekrachtigt.

Een maand na het verschijnen van dit redactioneel standpunt, gaat ook Wis-
selink in V-NS in op de voorperiodeproblematiek. Hij onderscheidt een drietal
tijdvakken:

1. de fase voordat de inbrengovereenkomstb is gesloten;
2. de fase tussen de inbrengovereenkomst en het ontstaansmoment van de NV;
3. de fase na de oprichting van de NV.

De in de eerste fase (de voor-voorperiode) behaalde winst moet bij de oprichters

5. Wisselink, Winst behaald voor de oprichting ener NV; Civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk
aspect, V-N 1950, blz. 103, punt 13.
6. Wisselink heeft het in zijn artikel over de 'oprichtingsovereenkomst'. Uit zijn betoog blijkt, dat
hij daar ook de inbrengovereenkomst mee bedoelt.
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worden belast. De in de inbrengovereenkomst eventueel opgenomen terugwer-
kende kracht wordt fiscaal niet geaccepteerd. De tweede fase staat in het teken
van de inbrengovereenkomst. Deze overeenkomst ziet Wisselink als een derden-
beding als bedoeld in HR 17 december 1926, NJ 1926, blz. 257 (Havenmaat-
schappij Scheemda), welk arrest volgens hem aan de wieg heeft gestaan van art.
40 K. De oprichters bedingen van elkaar dat zij de nog te realiseren winst zullen
uitkeren aan de op te richten NV. Naar de mening van Wisselink ziet het fiscale
plaatje er daarna als volgt uit:

`Enerzijds verkrijgen de oprichters winsten, op te nemen in een winst- en ver-
liesrekening. Anderzijds: op de creditzijde compareert een reserve t.b.v. (de)
NV. Deze reserve vloeit voort uit een verbintenis, zodat zij m.i. steunt op art.
l0, lid 3. Onder elkaar zijn zij verplicht. T.o.v. (de) NV is er een bindend aan-
bod. (. ..) Zodra vast komt te staan, dat de NV er niet komt, of er wel komt
maar de handelingen niet bekrachtigt, zal de reserve moeten vervallen. Voor
de NV is er bij het ontstaan, bij bekrachtiging via art. 40 K, winst. Het surplus
voortkomende uit de winst in het stadium van oprichting heeft, dank zij art.
40 K, voor haar niet het karakter van inbreng, maar van winst. Ergo, geen re-
gistratierecht, wel vennootschapsbelasting.'

In de laatste fase wordt de in het eerste tijdvak gerealiseerde winst bij de NV be-
schouwd als kapitaal. De in de tweede fase, de voorperiode, gerealiseerde winst
wordt, na bekrachtiging, beschouwd als winst van de NV.

Van Sikkelerus' neemt iets meer afstand van art. 40 K. Hij stelt dat:

`Ook in de gangbare opvatting (. ..) de winst uit de voorperiode belastbaar
(wordt) geacht bij de NV, indien deze winst na de oprichting aan haar toe-
vloeit.'

Dit is zijns inziens zowel het geval indien de oprichters in de voorperiode de on-
derneming op eigen naam drijven en zij bij de oprichting besluiten dat de voor-
periodewinst ten goede komt aan de NV, als indien zij op naam en voor reke-
ning van de op te richten NV de onderneming drijven en deze de in de voorperio-
de verrichte rechtshandelingen bekrachtigt. Dit onderscheid acht Van Sikkele-
rus evenmin van groot belang voor de beantwoording van de vraag of de voor-
periodewinst tevens bij de oprichters kan worden belast. Indien de oprichters
op naam en voor rekening van de op te richten NV optreden, bestaat voor hen
van de aanvang af de verplichting deze winst over te dragen aan de NV, zodra
deze tot stand is gekomen. Deze `verplichting tot uitkering van de gemaakte

7. Van Sikkelerus, De NV in oprichting en de fiscus, De NV 1951I1, blz. 9 e.v.
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winst', beschouwt hij in navolging van Wisselink, als een fiscaal aftrekbare pas-
siefpost. Indien op eigen naam in de voorperiode wordt gehandeld en eerst bij
de oprichting wordt overeengekomen dat de winst aan de NV ten goede komt,
kan geen beroep worden gedaan op art. 40 K. In de visie van Van Sikkelerus
beïnvloedt de overeenkomst waarin de oprichter zich heeft verplicht de winst af
te staan aan de NV, de winstberekening van die oprichter, mits sprake is van een
zakelijke overeenkomst. Ook in dat geval ontstaat in zijn visie een obligo dat
voor de fiscale winstberekening als aftrekpost in aanmerking moet worden ge-
nomen.

Tekenbroek8 pleit eveneens voor heffing van Vpb bij de NV over de in de
voorperiode gemaakte winst. Alleen de in de voor-voorperiode gemaakte winst
dient zijns inziens te worden belast bij de oprichters. Het zowel belasten van de
voorperioderesultaten bij de oprichters als bij de NV acht hij niet acceptabel:

`Het feit, dat de Vpb blijkens de leidraad bedoeld is als de inkomstenbelas-
ting van rechtspersonen naast de inkomstenbelasting van natuurlijke perso-
nen, pleit er reeds voor dat een met een bedrijf gemaakte winst niet zowel met
Inkomstenbelasting als met Vennootschapsbelasting belast wordt.'

Daarnaast trekt hij een parallel met het ongeboren kind:

`Onwillekeurig dringt zich hier de analogie met art. 3 BW (het huidige art. 2,
boek 1, BW; P.E.) op. Een ongeboren kind kan krachtens genoemd artikel
drager van rechten zijn, kan dus erven en een inkomen uit die erfenis verkrij-
gen. De curator ventris die het beheer van het vermogen verzorgt, wordt niet
voor dat inkomen aangeslagen, maar slechts voor zijn eventueel beheersloon.
(. ..) Waarom, zo vraag ik mij af, kan een NV i.o. niet op analoge wijze wor-
den behandeld.'

De Klerck en Muller9 stellen zich, anders dan Wisselink en Van Sikkelerus, in de
Vakstudie Vennootschapsbelasting op het standpunt dat:

`hier sprake is van een besteding van winst, zodat het belastingvrij "reserve-
ren" niet mogelijk is'.

Ook Scheltens is een tegenstander van de visie van Wisselink en Van Sikkelerus.
Hij baseert zijn standpunt vooral op het karakter van de inbrengovereenkomst
waarin de bepaling is opgenomen dat in de voorperiode gerealiseerde resultaten

8. Tekenbroek, Het inbrengen van winst met terugwerkende kracht in een NV, MAB 1952~3, blz.
117.
9. De Klerck en Muller, Vakstudie Vennootschapsbelasting, achtste druk, blz. 63; aangehaald door
Scheltens in het Maandblad voor belastingrecht, december 1951, nr. 2, blz. 30.
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ten bate of ten laste van de vennootschap zullen komen. Volgens Scheltens'o be-
tekent deze overeenkomst:

`dat alles wat bij het verlenen van de verklaring van geen bezwaar in het be-
drijf aanwezig zal zijn, naar de naamloze vennootschap zal overgaan, niet
dat alle voor- of nadelige resultaten van alle na de oprichtingsovereenkomst
verrichte bedrijfshandelingen aan de naamloze vennootschap zullen worden
toegerekend.'

Winst is geen aanwijsbaar iets, maar verweven met de activa en passiva van de
in te brengen onderneming. Een berekening moet uitwijzen hoeveel winst er in
totaal aanwezig is. Winst als zodanig kan niet worden ingebracht. Ingebracht
wordt slechts kapitaal, te beschouwen als het geheel van activa en passiva. An-
ders dan de Redactie V-N, stelt Scheltens dat art. 40 K ook betrekking heeft op
de verhouding oprichter-vennootschap. Dit artikel kan bewerkstelligen, dat
alle activa en passiva die bij oprichting van de NV aanwezig zijn, naar die NV
overgaan, op voorwaarde dat de NV de inbrengovereenkomst bekrachtigt. De
in de voorperiode gerealiseerde winst wordt dan kapitaal van de NV. Het is, al-
dus Scheltens, onjuist het kapitaal te splitsen in een deel kapitaal en een deel
winst:

`Men mag niet zeggen, dat het kapitaal gedurende de boekperiode (bedoeld
is: voorperiode; P.E.) gelijk blijft en dat zich daarnaast een zeker bedrag aan
winst (of verlies) vormt, dat aan het einde van die periode tezamen met het
(oude) kapitaal een nieuw kapitaalsaldo vormt. Het kapitaal verandert dage-
lijks en niet eerst bij het einde van het boekjaar.'

Verder hekelt Scheltens de visie van - onder andere - Wisselink, dat de
oprichters een passiefpost kunnen opvoeren met betrekking tot de in de voorpe-
riode gerealiseerde winst. Dit standpunt noemt hij inconsequent. Waarom zou-
den de oprichters immers niet eenzelfde schuld kunnen opvoeren ten aanzien
van de in de voor-voorperiode gerealiseerde winst, indien zij deze eveneens ten
goede willen laten komen van de NV? Scheltens komt vervolgens tot de conclu-
sie dat de in de voorperiode gerealiseerde winst alleen bij de oprichiers kan wor-
den belast. Voor de NV vormt zij ingebracht kapitaal.

10. Scheltens, De naamloze vennootschap in oprichting, Maandblad voor belastingrecht, december
1951, nr. 2, blz. 30; vergelijk ook Scheltens, De naamloze vennootschap in oprichting (III), Maand-
blad voor belastingrecht, september 1952, nr. 11, blz. 167.
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3. De beslissing van de HR in B. 9227

In de tot HR 28 mei 1952, B. 9227, aanleiding gevende casus, was tussen belang-
hebbende en zijn medevennoten in 1946 mondeling afgesproken dat per 1 ja-
nuari 1947 het bedrijf van de door hen gedreven c.v. zou worden ingebracht in
een op te richten NV en dat met ingang van die datum het bedrijf weliswaar
door en op naam van de c.v. verder werd gedreven, echter niet meer voor eigen
rekening, maar voor rekening van de op te richten NV. Deze mondelinge over-
eenkomst werd op 23 maart 1948 schriftelijk door de oprichters vastgelegd. De
NV werd in 1948 opgericht. In geschil was, ofde inspecteur de in de voorperiode
gerealiseerde winst terecht bij de oprichters had belast. Belanghebbende had
onder andere opgemerkt dat het standpunt van de inspecteur een driedubbele
heffing over dezelfde winst met zich zou brengen, namelijk 1. IB bij de oprich-
ters over de door hen `genoten' voorperiodewinst; 2. Vpb bij de NV over de
voorperiodewinst en 3. IB bij de oprichters op het moment dat de NV de voor-
periodewinst gaat uitkeren. Wat dit punt betreft, overwoog de RvB Rotterdam:

`dat een driedubbele heffing van belasting wel mogelijk is na de oprichting
van de NV - indien deze nl. geacht moet worden met terugwerkende kracht
reeds te hebben genoten winst, die voor de oprichting gemaakt is - doch een
zodanige onbillijkheid steeds door belastingplichtige zelf kan worden voor-
komen, door bij de oprichting niet te bedingen, dat voor de oprichting ge-
maakte winst geacht moet worden reeds door de NV te zijn gemaakt'.

Door de overeenkomst van 23 maart 1948 te ondertekenen, verrichtte belang-
hebbende, aldus de RvB, een beschikkingshandeling, welke

`beschikking alleen mogelijk was, zin had en bevoegd geschiedde, doordat
aan appellant en zijn medevennoten de in 1947 door de c.v. gemaakte winst
eerst ten deel was gevallen'.

In cassatie overwoog de HR in de eerste plaats dat de RvB ten onrechte zijn
beslissing had doen steunen op de schriftelijke overeenkomst van 23 maart
1948. In 1946 was immers reeds een mondelinge overeenkomst tussen de oprich-
ters gesloten. Met betrekking tot het toerekeningsprobleem oordeelde de HR
als volgt:

`dat ingeval een belastingplichtige met een bestaande NV overeenkomt, dat
hij zijn bedrijf inet ingang van een in de toekomst gelegen tijdstip tegen de
waarde per dien datum aan haar zal overdragen, onder bepaling, dat hij van
dat tijdstip af nog gedurende zekeren tijd tegen een te genieten salaris het be-
drijf zal blijven voeren op eigen naam doch voor rekening en risico van de
NV, het duidelijk is, dat gedurende dien tijd de opbrengst van het bedrijf niet
door hem wordt genoten en dus voor hem geen inkomen vormt, aangezien
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toch ingevolge art. 17 Besluit IB 1941 opbrengst van een bedrijf, welke deel
uitmaakt van het bij art. 5 vermelde onzuivere inkomen, enkel wordt genoten
door degenen, voor wier rekening het bedrijf wordt uitgeoefend;

dat het onderhavige geval van het zoëven veronderstelde niet wezenlijk ver-
schilt;

dat toch ingevolge de door belanghebbende in 1946 met zijn medevennoten
gesloten overeenkomst het bedrijf der commanditaire vennootschap per 1 Ja-
nuari 1947 zou worden ingebracht in een op te richten NV en, in afwachting
van den inbreng, van genoemden datum af dat bedrijf wel is waar door en op
naam van de commanditaire vennootschap verder werd gedreven, doch niet
meer voor haar rekening, maar voor rekening van de op te richten NV;

dat niet met zekerheid viel te zeggen, of de rechtspersoon zou ontstaan en
dus ook niet zeker was, of haar de winst zou toevloeien en zij daarvoor zou
kunnen worden belast;

dat, zou de NV ten slotte niet tot stand zijn gekomen, de winst alsnog aan
de vennoten der commanditaire vennootschap zou zijn ten deel gevallen en
zij alsdan daarvoor zouden moeten worden belast;

dat echter, nu de NV in 1948 haar beslag heeft verkregen, de in 1947 met
het ingebrachte bedrijf behaalde winst aan haar is toegevloeid en de raad van
beroep dan ook ten onrechte die winst aan de commanditaire vennootschap
en bijgevolg aan belanghebbende voor zijn aandeel daarin heeft toegere-
kend' .

4. Analyse

Uit B. 9227 kan worden afgeleid, dat de HR de onder de Wet IB 1914 gewezen
jurisprudentie inzake de voorperiode, niet wenst te continueren onder het
Besluit IB 1941. Dit arrest sluit aan bij de in het voorgaande hoofdstuk getrok-
ken conclusie dat louter het bestaan van het bronnenfictiestelsel voor de HR de
reden is geweest om voor de toepassing van de Wet IB 1914 geen consequenties

te verbinden aan een inbrengovereenkomst, krachtens welke in de voorperiode
de in te brengen onderneming voor rekening en risico van een op te richten NV
wordt gedreven. Door de introductie van het reële stelsel in het Besluit IB 1941
werd het mogelijk ook voor de heffing van IB aansluiting te zoeken bij de be-
doeling van partijen. Voor de toepassing van de Wet DTB 1917 had de HR die
stap reeds gezet in het arrest van 25 januari 1933, B. 5359. Het is de bedoeling
van partijen dat de in de voorperiode gerealiseerde winst wordt `genoten' door
de NV en niet door de oprichters. De laatsten komen pas weer in beeld als ge-
rechtigden van de voorperiodewinst, indien komt vast te staan dat de oprichting
geen doorgang vindt. Onder het bronnenfictiestelsel leidde vooral deze laatste
situatie tot problemen; vergelijk de in het voorgaande hoofdstuk besproken
problematiek in verband met art. 95, Wet IB 1914. Het reële stelsel voorkomt
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dit soort problemen. Niet voor niets merkt de HR in B. 9227 (min of ineer zich
zelf geruststellend?) dan ook op:

`dat, zou de NV tenslotte niet tot stand zijn gekomen, de winst alsnog aan de
vennoten der commanditaire vennootschap zou zijn ten deel gevallen en zij
alsdan daarvoor zouden moeten worden belast'.

Het is opvallend, dat de HR in B. 9227 een parallel trekt met de situatie dat een
onderneming voor rekening van een bestaande NV wordt gedreven. De casus
van B. 9227 verschilt, aldus de HR, `niet wezenlijk' daarvan. Kennelijk heeft de
HR deze parallel nodig om tot zijn beslissing te komen. Hij komt dus niet in na-
volging van - bijvoorbeeld - Wisselink en Van Sikkelerus, tot de conclusie
dat de onderhavige inbrengovereenkomst op grond van wetsinterpretatie reeds
leidt tot het niet belasten van de voorperiodewinst bij de oprichters. De benade-
ring waarvoor de HR in B. 9227 kiest geeft dan ook de indruk van een redelijk-
heidsbeslissing. Die indruk wordt versterkt door de dreigende meervoudige hef-
fing over de voorperioderesultaten in geval van een andersluidende beslissing.

Mijns inziens kan de door de HR in B. 9227 getrokken parallel met de over-
dracht van de economische eigendom van een onderneming in een bestaande
NV, niet los worden gezien van de in casu afgesloten inbrengovereenkomst.
Volgens de door de RvB vastgestelde feiten, was tussen de oprichters mondeling
afgesproken dat per 1 januari 1947 het bedrijf zou worden ingebracht en dat
met ingang van die datum het bedrijf voor rekening van de op te richten NV zou
worden gedreven, zij het door en op naam van de c.v. Uit deze feiten heeft de
HR waarschijnlijk afgeleid, dat in casu de storting op de aandelen ten titel van
inbreng niet eerder heeft plaatsgevonden dan bij de oprichting van de NV. Na
deze constatering, zal de HR tot de conclusie zijn gekomen dat, strikt genomen,
de oprichters de door hen in de voorperiode gerealiseerde winst op het moment
van oprichting aan de NV ter beschikking hebben gesteld. In dat geval vindt bij
de oprichting een niet aftrekbare winstbesteding plaats door de oprichters.
Voor de vennootschap behoort de op dat moment ingebrachte winst tot het in-
gebrachte kapitaal. Het is deze situatie die vooral Scheltens voor ogen heeft.
Voor de opvatting van Wisselink en Van Sikkelerus dat in een dergelijk geval
een fiscale passiefpost door de oprichters kan worden opgevoerd, bestaat geen
enkele wettelijke grondslag. Voor een winstbepalende passiefpost is geen plaats
omdat sprake is van winstbesteding, terwijl evenmin wordt voldaan aan de ver-
eisten voor een wettelijke fiscale reserve zoals de kostenegalisatiereserve.

De HR heeft in B. 9227 een uitweg gezocht in het trekken van een parallel met
de situatie van de overdracht van een onderneming per een bepaalde datum aan
een bestaande NV. In een dergelijk geval bestaat voorafgaande aan de civiel-
rechtelijke levering van de tot de onderneming behorende activa, een rechtsver-
houding tussen de eigenaren van de onderneming en degene voor wiens reke-

92



ANALY'SE

ning de onderneming wordt gedreven." Op het moment waarop de onderne-
ming voor rekening en risico van die bestaande NV wordt gedreven, vindt een
overdracht plaats van de economische eigendom van de onderneming. De met
die onderneming behaalde resultaten worden vervolgens behaald door de eco-
nomische eigenaar, in casu de NV.

Naar mijn mening leidt het trekken van een parallel met een inbreng in een be-
staande vennootschap tot onnodige verwarring. De voorperiodeproblematiek
wordt nota bene veroorzaakt door het feit, dat de vennootschap in dat tijdvak
nog niet bestaat. Het zonder meer gelijk stellen van beide situaties ligt dan ook
niet direct voor de hand. Mijns inziens kan hetzelfde resultaat als waartoe de
HR in B. 9227 is gekomen veel natuurlijker worden bereikt door aansluiting te
zoeken bij de in het civiele recht bekende figuur van de preconstitutieve in-
breng. De inbrengovereenkomst van B. 9227 kan worden gekwalificeerd als een
preconstitutieve inbrengovereenkomst houdende de inbreng van de economi-
sche eigendom van de onderneming in de op te richten NV. Op het moment dat
de onderneming voor rekening van de op te richten NV wordt gedreven, vindt
een preconstitutieve inbreng plaats van de economische eigendom van de on-
derneming. Deze benadering sluit aan bij de bedoeling van partijen de voor-
perioderesultaten niet aan te merken als ingebracht kapitaal maar als winsten of
verliezen van de op te richten vennootschap; vergelijk in dit verband paragraaf
3.1 van hoofdstuk IV alsmede de overweging van de HR in het in hoofdstuk V
behandelde arrest van 25 januari 1933, B. 5359. Kenmerkend voor een pre-
constitutieve inbreng is, dat de oprichters reeds voor de oprichting van de ven-
nootschap hun onderneming ten titel van storting op de aandelen aan de (op te
richten) vennootschap ter beschikking hebben gesteld. Uitgaande van de door
mij in hoofdstuk III gehanteerde inbrengdefinitie hebben de oprichters in de
voorperiode reeds ingebracht. Vanaf het moment van deze preconstitutieve in-
breng hebben zij niet meer de economische eigendom maar nog slechts de pre-
constitutieve eigendom van de in de voorperiode ingebrachte onderneming. De
met die onderneming gerealiseerde resultaten worden door de oprichters dan
niet meer verworven in de hoedanigheid van ondernemers~natuurlijke perso-
nen, maar in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de op te richten ven-

I 1. Verseput, De totale winst in de vennootschapsbelasting, FED-brochure, tweede druk, 1987,
merkt op blz. 20 het volgende op:

`De conclusie uit het voorgaande is dat niet hij die naar buiten optreedt, maar degene voor wiens
rekening en risico dit gebeurt, fiscaal als genieter moet worden aangemerkt. Dit geldt voor de uit-
oefening van een gehele onderneming, maar evenzeer voor op zichzelf staande transacties.
Wil sprake zijn van het voor rekening en risico van een ander handelen, dan moet er een rechts-
verhouding zijn krachtens welke de baten en lasten rechtstreeks aan die ander toekomen.'

Vergelijk eveneens C. van Soest, Arresten en Vonnissen, Wd6 1952~4111, blz. 366; Scheltens, De
Naamloze Vennootschap in oprichting (II[) en (IV), Maandblad voor belastingrecht, september
1952, nr. 1 l, blz. 167 en Maandblad voor belastingrech[, november 1952, nr. l, blz. 12, en Teken-
broek, noot in BNB 1953~336.
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nootschap. In afwachting van de oprichting van de vennootschap functioneren
zij wat dit betreft als bewindvoerders12 van de op te richten vennootschap. De
door de oprichters in die hoedanigheid ontvangen bedragen vormen voor hen
(voorlopig) geen te belasten winst uit onderneming." Eerst indien komt vast te
staan dat de oprichting van de vennootschap geen doorgang vindt, verkrijgen
de oprichters de volledig vrije beschikking over de onderneming en kunnen de
in de voorperiode gerealiseerde resultaten aan hen worden toegerekend. Aan
het voorgaande doet niets af, dat eerst op het moment van bekrachtiging door
de vennootschap dan wel directe binding in de akte van oprichting, de oprich-
ters worden bevrijd van hun stortingsplicht. Evenmin vormt het feit dat de ven-
nootschap niet eerder dan bij of na de oprichting de eigendom van de preconsti-
tutief ingebrachte goederen kan verkrijgen een beletsel.

Het is opvallend, dat de HR, vijftien jaar na B. 9227, in hei voor de toepas-
sing van de Vpb gewezen arrest van 18 oktober 1967, BNB 1968~46, geen paral-
lel meer trekt met de inbreng in een bestaande vennootschap. In casu hadden de
oprichters op 1 juli 1963 een inbrengovereenkomst gesloten. Een van de oprich-
ters (AX) had ter gelegenheid van de oprichting van de NV een onderneming in-
gebracht die vanaf 1 juli 1963 voor rekening en risico van de NV werd gedreven.
De HR overwoog:

`dat (. ..) AX ingevolge de overeenkomst van 1 juli 1963 op dat tijdstip de uit-
oefening van het bedrijf voor zijn rekening heeft gestaakt en de uitoefening
van het bedrijf voor rekening en risico van belanghebbende heeft aangevan-
gen en daarmede - onder het stilzwijgend voorbehoud, dat de oprichting
van belanghebbende zou plaats vinden - niet slechts beschikte over de winst,
welke hij zonder de overeenkomst als toenmalig enig gerechtigde tot het be-
drijf zou hebben genoten, maar over het bedrijf'.

Behalve door liquidatie dan wel door vervreemding van de onderneming aan
een bestaande persoon, kan de oprichter in de voorperiode slechts door middel
van een preconstitutieve inbreng beschikken over zijn bedrijf. In afwachting
van de oprichting van de NV heeft hij dan niet meer de economische eigendom,
maar nog slechts de preconstitutieve eigendom van de onderneming.

Wat de schrijvers betreft, miskennen Scheltens, De Klerck en Muller in feite
de figuur van de preconstitutieve inbreng. Wisselink zoekt in navolging van De
Groot, wel aansluiting bij art. 40 K, maar komt toch niet uit bij de preconstitu-
tieve inbreng. Hij fixeert zich te veel op de inbrengovereenkomst als derdenbe-

12. Dit laat onverlet dat de figuur van de preconstitutieve rechtshandeling niet op één lijn kan wor-
den gesteld met de figuur van bewindvoering; vergelijk paragraaf 3 van hoofdstuk ll. Scheltens, De
Naamloze Vennootschap in oprichting (1([), Maandblad voor belastingrecht, september 1952, nr.
I1, blz. 167, vergelijkt de oprichters naar aanleiding van B. 9227 met zetbazen.
13. Vergelijk in dit verband de uitspraak van Hof 's-Gravenhage van 30 juni 1966, BNB 1966~250,
~~aarin werd beslist dat de door een NV als kassier ontvangen bedragen voor haar geen winst vor-
men.
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ding en ontkomt daardoor niet aan de consequentie dat de oprichters in eerste
instantie de voorperiodewinst genieten. Teneinde belastingheffing bij de
oprichters te vermijden, introduceert hij vervolgens een - onmogelijke - fis-
cale passiefpost voor de verplichting van de oprichters om de winst uit te keren
aan de NV. Van Sikkelerus stelt eveneens een dergelijke passiefpost voor, on-
danks het feit dat hij in zijn artikel gewag maakt'" van het arrest van 10 juni
1938, NJ 1938, nr. 919, waarin de HR de preconstitutieve inbreng accepteerde.
De Redactie V-N meent, dat de winst uit de voorperiode alleen dan exclusief aan
de vennootschap kan worden toegerekend indien deze is voortgekomen uit
transacties die de oprichters namens de op te richten vennootschap met derden
hebben verricht. Daarmee wordt een te beperkt werkingsgebied toegedacht aan
art. 40 K. Ook de oprichters kunnen immers in de hoedanigheid van `derden'
met de op te richten vennootschap handelen. Een kenmerk van een preconstitu-
tieve inbrengovereenkomst is, dat de oprichters in twee hoedanigheden hande-
len: enerzijds als derden, anderzijds als vertegenwoordigers van de op te richten
vennootschap.

Samenvattend leidt het voorgaande mij tot de volgende conclusie:

Indien in een preconstitutieve inbrengovereenkomst wordt overeengekomen,
dat vanaf een bepaalde in de voorperiode gelegen datum de in te brengen onder-
neming voor rekening en risico van de op te richten BV zal worden gedreven,
vindt op die betreffende datum een preconstitutieve inbreng plaats van de eco-
nomische eigendom van de onderneming. Deze preconstitutieve inbreng leidt
tot het (voorlopig) niet belasten van de voorperiodewinst bij de oprichters om-
dat zij na de realisatie van deze inbreng, niet meer de economische eigendom
hebben van de ingebrachte onderneming, maar nog slechts de preconstitutieve
eigendom; dientengevolge vervullen zij ten aanzien van de preconstitutief inge-
brachte onderneming en de in de voorperiode met die onderneming gereali-
seerde resultaten de functie van bewindvoerders van de op te richten vennoot-
schap. Voor de vennootschap vormen de na deze preconstitutieve inbreng ge-
realiseerde resultaten geen ingebracht kapitaal, maar (belaste) winst of verlies.
Eerst indien komt vast te staan dat de oprichting van de vennootschap geen
doorgang vindt, worden de in de voorperiode gerealiseerde resultaten aan de ex-
oprichters toegerekend.

14. Van Sikkelerus, De NV in oprichting en de fiscus, De NV 1951~1, blz. 9.
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Hoofdstuk VII. Toerekening van de
voorperiodewinst aan de BV i.o. als zelfstandig
Vpb-plichtig lichaam en alternatieve systemen

1. Inleiding

Zowel voor als na het arrest van 28 mei 1952, B. 9227, is in de literatuur verde-
digd dat in de voorperiode sprake kan zijn van een zelfstandig Vpb-plichtig li-
chaam. Meestal wordt de BV i.o. in dit verband aangemerkt als een burgerlijke
maatschap op aandelen. Niet de oprichters, niet de BV, maar de BV i.o. als bur-
gerlijke maatschap op aandelen, geniet in deze opvatting de in de voorperiode
gerealiseerde resultaten. Een andere theorie is, dat de voorperiodewinst welis-
waar wordt toegerekend aan de BV, maar dat het fiscale ontstaansmoment van
de BV eerder ligt dan haar juridische geboortetijdstip. In de voorperiode kan in
deze visie reeds worden gesproken van een Vpb-plichtige BV. Deze twee alter-
natieve oplossingen van het fiscale toerekeningsprobleem roepen onvermijde-
lijk de vraag op of het creëren van een voorperiode waarin voor rekening van
een op te richten BV een onderneming wordt gedreven, tot een tijdelijk hef-
fingsvacuum leidt. Algemeen werd reeds uit B. 9227 de conclusie getrokken dat
volgens de HR belastingheffing over de voorperioderesultaten eerst kan plaats-
vinden nadat de BV is opgericht.' Dit werd in het bijzonder afgeleid uit de op-
merking van de HR in B. 9227, dat:

`niet met zekerheid viel te zeggen, of de rechtspersoon zou ontstaan en dus
ook niet zeker was, of haar de winst zou toevloeien en zij daarvoor zou kun-
nen worden belast'.

Uit latere arrestenz, die in paragraaf 4 nader zullen worden besproken, is duide-
lijk geworden dat, met uitzondering van het geval dat in de voorperiode sprake
is van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, in de visie van
de HR de voorperiodewinst naar het ten tijde van de civielrechtelijke totstand-
koming van de BV geldende Vpb-regime dient te worden belast. Zolang nog niet
vaststaat dat de oprichting van de BV geen doorgang zal vinden, kan de voorpe-

I. Vergelijk bijvoorbeeld C. van Soest, Arresten en Vonnissen, WdB 1952~4111, blz. 367; Schel-
tens, De Naamloze Vennootschap in oprichting ([V), Maandblad voor belastingrecht, november
1952, nr. 1, blz. 12; Ligthart, De Naamloze Vennootschap in oprichting, Maandblad voor belas-
tingrech[, december 1952, nr. 2, blz. 30.
2. HR 26 maart 1975, BNB 1975~104; HR 18 juni 1975, BNB 1975~163 en HR 12 oktober 1983,
BNB 1983~317.
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riodewinst evenmin worden belast bij de oprichters. Het gevolg is, dat voor de
duur van de voorperiode uitstel van belastingheffing over deze winst wordt ge-
realiseerd. Uit het arrest van 27 augustus 1986, BNB 1987~23, waarin een voor-
periode van meer dan acht jaren niet zonder meer als onaanvaardbaar werd be-
schouwd, blijkt dat dit heffingsvacuum geruime tijd kan bestaan.

In dit hoofdstuk zal ik nader ingaan op deze problematiek. In paragraaf 2
wordt de vraag gesteld of een BV i.o. kan worden aangemerkt als een Vpb-
plichtige burgerlijke maatschap op aandelen. Vervolgens komt in paragraaf 3
de problematiek van het fiscale ontstaansmoment van de BV aan bod. In para-
graaf 4 zal ik een alternatief systeem presenteren. Ter afsluiting van dit hoofd-
stuk worden in paragraaf 5 enkele parallellen met de fiscale en civielrechtelijke
behandeling van de voorperiode in de BRD getrokken.

2. De BV i.o. als burgerlijke maatschap op aandelen

2.1. DE BELASTINGPLICHT VAN DE BURGERLIJKE MAATSCHAP OP AANDELEN

Onder het Besluit Vpb 1942 bestond geen zekerheid over de vraag of een burger-
lijke maatschap op aandelen subjectief belastingplichtig was. Dit werd veroor-
zaakt door de redactie van art. 2, eerste lid, onder 1, Besluit Vpb 1942, waarin
als binnenlands belastingplichtigen werden aangemerkt:

`vennootschappen, welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld
(naamloze vennootschappen en commanditaire vennootschappen op aande-
len)' .

Niet duidelijk was, of het gestelde tussen haakjes enuntiatief dan wel limitatief
was bedoeld. In 1943 en 1951 had de lagere rechter" beslist dat sprake was van
een limitatieve opsomming en dat derhalve de burgerlijke maatschap op aande-
len niet Vpb-plichtig was. Eerst in het arrest van 21 februari 1973, BNB 1973~
107, werden deze beslissingen door de HR bevestigd. Ter gelegenheid van de in-
voering van de Wet Vpb 1969 werd de redactie van het artikel inzake de binnen-
landse subjectieve belastingplicht op dit punt aangepast. Art. 2, eerste lid, letter
a, Wet Vpb 1969, merkt als binnenlandse belastingplichtige aan, de binnen het
Rijk gevestigde:

`naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aan-
sprakelijkheid, open commanditaire vennootschappen en andere vennoot-
schappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld'.

3. Vergelijk ook paragraaf 4.2.1 van dit hoofdstuk.
4. RvB Middelburg 23 oktober 1943, B. 7963, en RvB Rotterdam in B. 9227.
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Uit de MvTs blijkt, dat het de bedoeling was om met de toevoeging van de laat-
ste categorie buiten twijfel te stellen dat:

`de burgerlijke maatschap op aandelen die een bedrijf uitoefent en welker fis-
cale positie bij de redactie van het Besluit niet geheel zeker was, aan de ven-
nootschapsbelasting is onderworpen'.

Een nadere afbakening van de burgerlijke maatschap op aandelen vond plaats
in het arrest van 24 november 1976, BNB 1978~13. Daarin besliste de HR dat
het niet voldoende is dat het vennootschappelijk kapitaal in gelijke of evenre-
dige aandelen is verdeeld. Vereist is bovendien dat sprake is van aandelen,

`voor de vervreemding waarvan niet de toestemming van alle vennoten is ver-
eist' .

2.2. JURISPRUDENTIE OVER DE BV I.O. ALS BURGERLIJKE MAATSCHAP OP AANDELEN

De vraag of een NV i.o. kan worden aangemerkt als een burgerlijke maatschap
op aandelen is in de jurisprudentie voor het eerst beantwoord door de RvB Rot-
terdam in de tot het arrest van 28 mei 1952, B. 9227, aanleiding gevende uit-
spraak. Eén van de stellingen van belanghebbende in dit arrest was:

`dat ook door een NV in oprichting reeds vennootschapsbelasting verschul-
digd is, omdat men op grond van de tussen de oprichters gesloten overeen-
komst de NV in oprichting zou kunnen beschouwen als een burgerlijke maat-
schap op aandelen'.

De RvB verwierp deze stelling. Na te hebben gewezen op het limitatieve karak-
ter van art. 2, eerste lid, onder 1, Besluit Vpb 1942, besliste de Raad:

`dat voorts - ter zijde gelaten of een burgerlijke maatschap op aandelen, ge-
zien de bepaling van art. 1678 BW, juridisch bestaanbaar is - niet is geble-
ken, dat appellant en zijn medevennoten de bedoeling hebben gehad om een
burgerlijke maatschap op te richten in afwachting van de oprichting van de
NV - zodat, als het ware, de oprichting in twee phasen zou zijn geschied -'.

Voor de toepassing van de aanmerkelijk-belangregeling kwalificeerde het Hof
's-Gravenhage in de uitspraak van 19 oktober 1966, BNB 1967~86, de onderha-

5. Wet van 8 oktober 1969, Stb. 469, MvT blz. 17 Ik; levens heeft de wetgever met deze categorie het
oog gehad op de naar vreemd recht opgerichte lichamen met een geheel of [en dele in aandelen ver-
deeld kapitaal, welke lichamen binnen het Rijk zijn gevestigd; vergelijk Verburg, Vennootschaps-
belasting, 1984, blz. 64.

98



BV LO. ALS MAATSCHAP OP AANDELEN

vige NV i.o. wel als een burgerlijke maatschap op aandelen. Het hof oordeelde
dienaangaande:

`dat de belangh. niet heeft weersproken, dat de oprichters van de latere NV
reeds in vennootschap werkten - onder andere bij de aankoop van het on-
roerend goed - voordat A als NV tot stand kwam; dat er om die reden van
moet worden uitgegaan, gelijk ook de Insp. kennelijk doet, dat op 13 novem-
ber 1962 als voorloper van de op te richten NV al aanwezig was een burger-
lijke maatschap tussen de ten dezen samenwerkende personen; dat dit was
een vennootschap op aandelen, nu de onderlinge gerechtigdheid blijkens de
in het geding gebrachte brieven werd uitgedrukt in aandelen'.

In meer algemene zin besliste de HR in het arrest van 21 februari 1973, BNB
1973~107:

`dat tussen oprichters van een naamloze vennootschap onderling een maat-
schap of vennootschap onder firma alleen dan aanwezig kan worden geacht,
indien blijkt dat zij zulk een maatschap of vennootschap onder firma hebben
willen aangaan'.

2.3. LITERATUUR EN ANALYSE

In BNB 1973~ 107 rekent de HR af inet de opvatting dat in de voorperiode auto-
matisch een v.o.f. of maatschap tussen de oprichters kan worden aangenomen.
Van een dergelijk samenwerkingsverband kan alleen sprake zijn indien het aan-
gaan van een v.o.f. of maatschap de bedoeling van de oprichters is geweest en
deze bedoeling ook wordt bevestigd door de feitelijke constellatie. De uitkomst
van BNB 1973~107 sluit aan bij de in hoofdstuk II ten aanzien van het civiele
recht getrokken conclusie dat het zonder meer veronderstellen van een v.o.f.
tussen de oprichters in de voorperiode, in het algemeen strijdt met de bedoeling
van partijen en met de werkelijkheid. In het civiele recht werd de v.o.f.-con-
structie vooral gehanteerd ter versterking van de positie van de derde met wie in
de voorperiode was gehandeld. De oprichters-`vennoten' zouden als gevolg van
deze constructie hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door de `v.o.f.' verrichte
rechtshandelingen. In het fiscale recht had men met deze constructie de bedoe-
ling reeds in de voorperiode subjectieve belastingplicht voor de Vpb te creëren.
Adrianib lijkt daarbij alleen het oog te hebben op de periode gelegen tussen het
notarieel verlijden van de oprichtingsakte en het verkrijgen van de ministeriële
verklaring van geen bezwaar. Hij is van mening:

`dat de werkende vennootschap, opgericht in den vorm van NV, doch die niet

6. Adriani, De literatuur over de nieuwe belastingen (III), WPNR 1943~3814, blz. 33.
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of nog niet de verklaring van geen bezwaar heeft verkregen, onder de Vpb
valt'.

Een dergelijke vennootschap is zijns inziens een `andere vennootschap met een
in aandelen verdeeld kapitaal'. Brull' heeft de gehele voorperiode voor ogen als
tijdvak waarin sprake is van subjectieve Vpb-plicht:

`Mijns inziens bestaat in de oprichtingsperiode reeds een bel. pl. voor de Vpb
t.w. een (onbenoemde) vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal'.

Hier staan tegenover de opvattingen van de schrijvers die ervan uitgaan dat in
de voorperiode niet of nauwelijks sprake kan zijn van een burgerlijke maat-
schap op aandelen. Zo siellen Wisselink, Spaanstra en Wisselink8:

`Het is duidelijk dat de bedoeling van alle participanten is, dat de onderne-
ming eigendom wordt van de NV. Niet ligt in de oprichtingsovereenkomst
zonder meer besloten de wil dat voor het ontstaan van de rechtspersoon alle
oprichters zelf inede-eigenaar kunnen worden. Ik zie dan ook in de `NV in
oprichting', geen maatschap maar in wezen slechts een afrekeningsovereen-
komst. Wil men wel van maatschap spreken, dan is het een eigenaardige; er is
nl. geen inbreng van enig goed, maarenke! een winstverdeling. Het is in we-
zen een a,frekenings-overeenkomst. (. ..) Het is mijns inziens in strijd met de
opzet van de oprichters, er iets anders in te zien dan een afrekeningsovereen-
komst met bijgevoegd derdenbeding'.

Verburg9 ziet ook weinig heil in de BV i.o. als burgerlijke maatschap op aande-
len. Hij stelt:

`De wetshistorie geeft geen aanleiding deze opzet (de NV i.o. aanmerken als
andere vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal; P.E.) bij de wet-
gever te veronderstellen en ook los daarvan: de NV in oprichting is een half-
product van de rechtsorde; zij representeert een voorbijgaande fase in het
wordingsproces van de NV'.

7. Brull, aantekening in FED IB'64: Art. 1 I: 36; vergelijk eveneens Brull, aantekening in FED [B:
Art. 8(1) : 30.
8. Wisselink, Spaanstra, Wisselink, Overdrachts- en Liquidatiewinst, FM nr. 1, zesde druk, 1983,
blz. 151; vergelijk ook Wisselink, Winst behaald voor de oprichting ener NV; Civielrechtelijk en fis-
caalrechtelijk aspect, V-N 1950, blz. l05 en Bartel, Familievennootschappen, FM nr. 2, derde druk,
1981, blz. 35.
9. Verburg, Vennootschapsbelasting, 1984, blz. 54; vergelijk ook Jongsma, Moment en toestand,
TVVS 1977~11, blz. 317, die spreekt over de `ondenkbare maatschap'.
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A.J. van Soest'o toetst het karakter van de BV i.o. achteraf:

`Men dient o.i. te onderscheiden: als de weigering (van de verklaring van geen
bezwaar; P.E.) tengevolge heeft dat de betrokkenen een nadere overeen-
komst aangaan, waarbij zij de gevolgen van de mislukking regelen is - dunkt
ons - het resultaat tot aan de nieuwe overeenkomst een voor de inkomsten-
belasting relevant resultaat van die ex-oprichters (niet anders dan wanneer de
oprichting wel doorgaat, maar de vennootschap de prenatale overeenkomst
niet bekrachtigt). Als echter de ex-oprichters de weigering naast zich neerleg-
gen en op dezelfde wijze blijven doorwerken dan kan men zeggen dat hun niet
in het bijzonder de oprichting van een naamloze of besloten vennootschap
voor ogen heeft gestaan en is te verdedigen dat er van het begin der onderne-
ming af een `andere vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal' is
geweest (. ..); hetzelfde zal dienen te gelden als na de voorlopige oprichtings-
overeenkomst de verdere maatregelen zo lang zonder redelijk motief uitblij-
ven (terwijl toch de onderneming doorgaat) dat men mag concluderen dat de
afspraak dat er formeel een naamloze of besloten vennootschap zou komen,
nauwelijks als ernstig gemeend kan worden beschouwd.'

Het merendeel van de schrijvers sluit zich aan bij de opvatting van de HR in
BNB 1973~107 dat het bestaan van een v.o.f. of maatschap tussen de oprichters
in de voorperiode niet automatisch kan worden verondersteld, maar dat het
ook weer niet uitgesloten moet worden geacht dat in de voorperiode van een
dergelijk samenwerkingsverband sprake is. Vergelijk in dit verband bijvoor-
beeld Van Roosmalen", die in zijn dissertatie stelt dat:

`ook hier behoort te worden onderzocht wat het regime, dat de personen be-
trokken bij de NV i.o. beheerst, voor het drijven der onderneming betekent.
De vraag moet worden gesteld wat dit regime met name inhoudt voor het be-
heer over de onderneming, het risico van de betrokken personen en het vrije-
lijk in- en uittreden van de kapitaaldeelnemers. A priori kan dan ook niet
worden gezegd, noch dat de NV i.o. altijd, noch dat zij nimmer een belasting-
plichtig lichaam vormt.'

Van Dijck1z acht ook na BNB 1973~107 een reële kans aanwezig dat in de voor-
periode sprake is van een burgerlijke maatschap op aandelen:

10. A.J. van Soest, Belastingen, vijftiende druk, 1985, blz. 390.
11. Van Roosmalen, De binnenlandse belastingplichtigen in het Besluit op de Vennootschapsbe-
lasting 1942, dissertatie, 1965, blz. 144; vergelijk eveneens Geppaart, Aantekeningen bij literatuur
in maart 1964, FED Literatuur: 1 l9, en Visser, aantekening in FED IB: Art. 19 : 69.
12. Van Dijck, noot in BNB 1973~107; vergelijk ook Blokland, Winst uit aanmerkelijk belang, dis-
sertatie, 1985, blz. 61 en 62.
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`De afwijking met de stelling van Brull behoeft in de praktijk niet groot te
zijn, indien de Hoven uit de voorovereenkomst afleiden dat partijen een zo-
danige vennootschap bedoeld hebben. En zo'n veronderstelling lijkt mij niet
uit de lucht gegrepen, omdat partijen zich toch wel enige voorstelling hebben
moeten maken van de rechtsregels, die tussen hen gelden gedurende de
oprichtingsperiode en bij het einde van deze periode, indien de NV of BV niet
tot stand komt.'

Stevens" wijst echter op het arrest van 24 november 1976, BNB 1978~ 13, waarin
de HR besliste dat voor het bestaan van een burgerlijke maatschap op aandelen
vereist is, dat de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. In de voorpe-
riode zullen aandelen in een BV i.o. - met name nadat de verklaring van geen
bezwaar is aangevraagd - niet vrijelijk kunnen worden overgedragen.

Ik kan me vinden in de uitkomst van het arrest BNB 1973~ 107. Het zonder meer
veronderstellen van een v.o.f. of burgerlijke maatschap op aandelen in de voor-
periode strijdt in het algemeen zowel met de bedoeling van partijen tijdens de
voorperiode als met de werkelijkheid. De oprichters hebben meestal niet de in-
tentie in de periode voorafgaande aan de oprichting van de BV een lichaam te
creëren dat voor eigen rekening en risico de voorheen door hen zelf gedreven
onderneming gaat drijven met de bedoeling om zelfstandig gerechtigd te wor-
den tot de ondernemingsresultaten. Het is de bedoeling dat die onderneming
voor rekening en risico van de op te richten BV wordt gedreven en dat de in dat
tijdvak gerealiseerde resultaten, winsten of verliezen zijn van die BV." Het feit
dat in de voorperiode reeds besluitvormingsprocedures met betrekking tot de
gang van zaken in de onderneming zullen moeten plaatsvinden en dat de onder-
linge machtsverhoudingen tussen de oprichters in dat tijdvak voornamelijk zul-
len worden bepaald door de mate waarin zij in het toekomstig aandelenkapitaal
van de BV zullen gaan deelnemen, doet daaraan mijns inziens niets af. De BV is
en blijft in de meeste gevallen immers de eerste gerechtigde ten aanzien van de
voorperioderesultaten. Dit blijkt ook uit het feit dat door de oprichters in de
voorperiode gerealiseerde onttrekkingen door de eenmaal opgerichte BV zullen
moeten worden bekrachtigd. Weigert de BV te bekrachtigen, dan zal een terug-
betalingsverplichting ontstaan. Eerst indien de BV niet tot stand komt, verkrij-
gen de oprichters de volledig vrije beschikkingsmacht over de voorperioderesul-
taten. Het is denkbaar dat aan het eind van de voorperiode, op het moment dat
komt vast te staan dat de BV niet wordt opgericht, er een v.o.f. of burgerlijke
maatschap op aandelen tussen de ex-oprichters ontstaat. Vanaf dat moment
gaat dit samenwerkingsverband dan de voorheen voor rekening van de op te
richten BV gedreven onderneming, voor eigen rekening drijven. Dit geldt dan
uitsluitend voor de toekomst. Het toekennen van terugwerkende kracht aan

13. Stevens, WIR en inbreng in een BV, WFR 1980~5444, blz. 268.
14. Vergelijk voor de fiscale positie van de oprichters in de voorperiode ook hoofdstuk X.
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deze samenwerkingsvorm tot aan het begin van de voorperiode, zoals A.J. van
Soest voor bepaalde situaties voorstelt, doet naar mijn mening in het algemeen
geen recht aan de bedoeling van partijen en aan hetgeen zich feitelijk in de voor-
periode heeft voorgedaan.

Dit alles sluit niet uit dat de bedoeling van partijen en de objectieve omstan-
digheden zodanig zijn, dat in de voorperiode wel degelijk sprake is van een ven-
nootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. In afwachting van de oprich-
ting van een BV kan bijvoorbeeld een bestaande v.o.f. worden getransformeerd
in een Vpb-plichtige burgerlijke maatschap op aandelen of in een open c.v. Dit
zal zich echter slechts sporadisch voordoen. Daarbij speelt ook een rol het arrest
BNB 1978~13. In geval van de oprichting van een BV zal in de voorperiode
- met name na het aanvragen van de verklaring van geen bezwaar - een volle-
dig vrije verhandelbaarheid van de aandelen in de BV i.o. niet mogelijk zijn.
Daar komt bij, dat oprichting van een Vpb-plichtig lichaam voorafgaand aan
de oprichting van een BV, voor de oprichters fiscaal nadelig kan zijn. In dat ge-
val kan bijvoorbeeld geen uitstel van belastingheffing over de voorperiodere-
sultaten en de stakingswinst worden gerealiseerd. Bovendien zal in beginsel, af-
gezien van de doorschuifmogelijkheid van art. 14, tweede lid, Wet Vpb 1969' S,
op het moment van oprichting van de BV een afrekening over de tijdens het be-
staan van de burgerlijke maatschap op aandelen gegroeide stille en fiscale reser-
ves alsmede goodwill dienen plaats te vinden; ook kunnen op dat moment des-
investeringsbetalingsverplichtingen ontstaan.

De in hoofdstuk II besproken mogelijkheid van een preconstitutieve v.o.f.
- dat wil zeggen een v.o.f. die volledig namens de op te richten BV handelt -,
roept in geval van een in te brengen onderneming dezelfde fiscale consequenties
op als de situatie dat oprichters op basis van een inbrengovereenkomst voor re-
kening van de op te richten BV een onderneming drijven. In analogie met het-
geen in hoofdstuk VI naar aanleiding van B. 9227 is gesteld, kan een dergelijke
v.o.f. ten aanzien van de in de voorperiode gerealiseerde resultaten worden be-
schouwd als bewindvoerder van de op te richten BV. Anders dan Wisselink, die
in dit verband spreekt van een afrekeningsovereenkomst met bijgevoegd der-
denbeding, is naar mijn mening in de voorperiode dan sprake van een preconsti-
tutieve inbrengovereenkomst gevolgd door de preconstitutieve inbreng van de
economische eigendom van de onderneming.

3. Het fiscale ontstaansmoment van de BV

In vergelijking tot de literatuur over de BV i.o. als burgerlijke maatschap op
aandelen, is tot dusverre in de fiscale wetenschap weinig aandacht besteed aan
de vraag of de in boek 2, BW, bedoelde BV volledig identiek is aan de in art. 2,

I5. Vergelijk Jacobs, aantekening in FED IB '64: Art. 11 : 50, en Stevens, WIR en inbreng in een
BV, WFR 1980I5444, blz. 268.
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eerste lid, letter a, Wet Vpb 1969, genoemde BV. Een hiermee samenhangende
vraag is, of het juridische geboortetijdstip van de BV samenvalt met haar fiscale
ontstaansmoment. In het arrest van 12 oktober 1932, B. 5299, besliste de HR
dat de NV als rechtspersoon ontstaat índien zowel de oprichtingsakte notarieel
is verleden als de verklaring van geen bezwaar is verkregen. Dit (fiscale!) arrest
maakte een einde aan de felle civielrechtelijke strijd omtrent de vraag of tussen
het notarieel verlijden van de oprichtingsakte en het moment waarop de verkla-
ring van geen bezwaar wordt verkregen, reeds een rechtspersoon bestaat. In fis-
caal opzicht had dit arrest vooral betekenis voor de toepassing van het bronnen-
fictiestelsel van de Wet IB 1914. Na de overgang op het reële stelsel in het Besluit
IB 1941 was het dan ook de vraag of deze beslissing ook geldt voor de toepassing
van het Besluit Vpb 1942 en de Wet Vpb 1969. Van Sikkelerus1ó meent dat op
goede gronden kan worden volgehouden:

`dat een associatie, welke als NV is opgericht en georganiseerd en ook reeds
als zodanig werkt, voor de Vennootschapsbelasting belastingplichtig is, ook
al is de NV juridisch nog niet volledig tot stand gekomen'.

Hij pleit er voor, dat reeds voordat de verklaring van geen bezwaar is ontvan-
gen, de belastingheffing over de aan de NV toekomende winsten een aanvang
kan nemen. De `gangbare, formele opvatting' zou wat dit betreft moeten wor-
den verlaten. Van der Geld" merkt naar aanleiding van HR 12 oktober 1983,
BNB 1983~317, op, dat het denkbaar was geweest dat de HR had beslist dat een
van het ondernemingsrechtelijk boekjaar afwijkend fiscaal boekjaar bestaan-
baar is. Dit fiscaal boekjaar zou dan starten op het moment dat de onderneming
voor rekening en risico van de toekomstige BV wordt gedreven. Verburg18 lijkt
ruimte te laten voor twijfel als hij stelt dat de vraag of er sprake is van een NV
`althansin beginsel' moet worden getoetst aan de wettelijke bepalingen opgeno-
men in boek 2, BW. Twijfel blijkt ook uit de opmerking dat

`het bestaan als NV (. ..) voor de NV in oprichting niet - nog niet - (is) weg-
gelegd, al is het tegendeel wel verdedigd' ( cursivering van mij; P.E.).

Bos' 9 wi jst op de opvatting van De Vries en Sillevis20 dat ook een imperfecte BV
belastingsubject is als ware zij een BV. In civielrechtelijk opzicht gaat het vol-
gens Bos weliswaar wat ver om een BV i.o. aan te merken als een imperfecte BV,
maar dat hoeft zijns inziens niet in te houden

16. Van Sikkelerus, De NV in oprichting en de fiscus, De NV 1951I1, blz. 9.
17. Van der Geld, aantekening in FED Vpb '69: Art. 8: 50.
18. Verburg, Vennootschapsbelasting, 1984, blz. 48 en 53.
19. Bos, Aantekening in FED 1986~1336.
20. De Vries en Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting, nr. 1.0.3.A.; zie
ook De Vries en Sillevis, De moeizame symbiose tussen het vennootschapsbelastingrecht en het pri-
vaatrecht, Van wet naar recht (Scheltensbundel), I984, blz. 251 tot en met 253.
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`dat voor de toepassing van het belastingrecht tot dezelfde slotsom moet wor-
den gekomen'.

Naar mijn mening dient men zich allereerst te realiseren dat de figuur van de BV
i.o. allerminst eenduidig bepaald is. In hoofdstuk IV is benadrukt dat aan de
totstandkoming van een BV een dynamisch onderhandelingsproces vooraf kan
gaan. In het begin zal er veelal niet meer zijn dan een intentieverklaring, aan het
eind van de voorperiode zullen de oprichters een complete blauwdruk van de op
te richten vennootschap kunnen presenteren. In elk stadium van dit proces is in
feite sprake van een BV i.o. Voor de toepassing van de Wet IB 1964 en de Wet
Vpb 1969 zal meestal slechts de BV i.o. relevant zijn voor wiens rekening een (in
te brengen) onderneming wordt gedreven. Voor andere belastingwetten, zoals
bijvoorbeeld de Wet OB 1968 en de WBR kan het reeds van belang zijn dat in de
voorperiode incidentele preconstitutieve rechtshandelingen worden verricht.

Vervolgens dient men een onderscheid te maken in ontstaansmomenten van
de `fiscale' BV. Voor de toepassing van de Vpb kunnen in dit verband drie op-
vattingen worden onderscheiden. In de eerste opvatting kan in fiscale zin reeds
van een BV worden gesproken vanaf het in de inbrengovereenkomst aangege-
ven moment dat de onderneming voor rekening en risico van de op te richten BV
wordt gedreven. De tweede opvatting legt dit moment eerst bij het notarieel ver-
lijden van de oprichtingsakte. Deze opvatting ziet uitsluitend op de periode ge-
legen tussen het notarieel verlijden van de oprichtingsakte en het moment dat de
verklaring van geen bezwaar wordt verkregen. Na 1 januari 1987 kan zich een
dergelijk tijdvak niet meer voordoen, aangezien met ingang van die datum de
ministeriële verklaring nog slechts wordt verleend op een concept-oprichtings-
akte. Daartegenover staat de opvatting dat het fiscale ontstaansmoment van de
BV gelijk is aan haar civielrechtelijke geboortetijdstip. Voor het bestaande
recht sluit ik me bij deze laatste opvatting aan. Bij de vaststelling van de binnen-
lands belastingplichtigen voor de Vpb heeft de wetgever primair aansluiting ge-
zocht bij de in (het huidige) boek 2, BW, omschreven rechtspersonen. In de Wet
Vpb 1969 is ook geen nadere definitie opgenomen van de NV, BV, vereniging of
van het begrip rechtspersoon. Dit is slechts gebeurd voor die belastingplichtige
subjecten die in het civiele recht niet of nauwelijks bekend zijn, zoals de open
c.v. of het fonds voor gemene rekening. Daarnaast heeft de wetgever ruimte ge-
creëerd voor één specifieke restcategorie: de `andere vennootschappen welker
kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld'. Blijkens de wetsgeschiedenis
heeft de wetgever daarbij vooral het oog gehad op de burgerlijke maatschap op
aandelen alsmede op de naar vreemd recht opgerichte lichamen met een geheel
of ten dele in aandelen verdeeld kapitaal, welke lichamen binnen het Rijk zijn
gevestigd. Hieruit volgt, dat alleen in het sporadisch voorkomende geval dat
een BV i.o. kan worden gekwalificeerd als een open c.v. of een andere vennoot-
schap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld, in de
voorperiode sprake is van een voor de toepassing van de Wet Vpb 1969 zelfstan-
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dig belastingsubject. Alleen een wetswijziging zou hier verandering in kunnen
aanbrengen.

Ik zou het toejuichen indien een zodanige wetswijziging wordt gerealiseerd
dat daarmee tevens tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren die onder andere
Van Brunschot21 heeft geopperd tegen de huidige redactie van art. 2, Wet Vpb
1969. Die bezwaren hebben te maken met de rechtsgrond van de Wet Vpb 1969.
Het speuren naar de rechtsgrond van deze belasting heeft veel weg van het zoe-
ken naar de steen der wijzen. In de literatuur zijn diverse rechtsgronden verde-
digd. Deze zijn door Meeles22 bondig samengevat. Mij komt het meest plausibel
voor, de opvatting dat er geen eenduidige rechtsgrond voor de bestaande Wet
Vpb 1969 is aan te geven. Een verklaring voor het bestaan van de huidige Vpb
zal moeten worden gezocht in de realiteit dat winsten van natuurlijke personen-
ondernemers direct worden belast, zodat op grond van algemeenheid en gelijk-
heid ook de winsten van lichamen dienen te worden belast. In deze gedachten-
gang heeft de Vpb slechts een complementaire functie ten opzichte van de IB.z3
Voorop staat derhalve het belasten van ondernemingswinsten die niet recht-
streeks door natuurlijke personen-ondernemers worden genoten. De huidige
redactie van art. 2, Wet Vpb 1969 doet onvoldoende recht aan deze complemen-
taire functie. Door het voorop stellen van de belastingplichtige subjecten wordt
de indruk gewekt dat de Wet Vpb 1969 gebaseerd is op de principiële rechts-
grond dat lichamen voor de belastingheffing volledig gelijkgesteld zouden moe-
ten worden aan natuurlijke personen. In de door Van Brunschot voorgestelde
alternatieve wettekst24 komt primair tot uitdrukking dat uitgangspunt van de
wet is, het met Vpb belasten van niet rechtstreeks door natuurlijke personen ge-
noten ondernemingswinst. Pas in tweede instantie heeft de wetgever belasting-

21. Van Brunschot, Oude aandeelhouders aan nieuwe banden, openbare les, 1970, blz. 19; vergelijk
ook Van Brunschot, De NV met gestaakte onderneming en haar verliescompensatie, bezien vanuit
de inkomstenbelasting, De NV 1971~12, blz. 213 e.v.
22. Meeles, De verstorende werking van de vennootschapsbelasting, De NV 1986I1, blz. I e.v.
23. Roeloffs, Dubbele belastingheffing van dividenden, FM nr. 22, dissertatie, 1964, blz. 75; Van
Roosmalen, De binnenlandse belastingplichtigen in het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942,
dissertatie, 1965, blz. 81, 84, 128 en 172; Van Brunschot, Oude aandeelhouders aan nieuwe banden,
openbare les, 1970, blz. 16 tot en met 19; Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbe-
lasting, dissertatie, 1974, blz. 8; Meeles, De verstorende werking van de vennootschapsbelasting,
De NV 1986~1, blz. 3.
24. Deze luidt als volgt:

`1. belastbaar is ondernemingswinst die niet door natuurlijke personen wordt genoten;
2. ondernemingswinst wordt niet door natuurlijke personen genoten indien zij rechtstreeks toe-
komt aan een lichaam;
3. deze wet verstaat onder lichaam:
a. rechtspersonen;
b. personenassociaties met verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid;
c. alle andere personenassociaties op daartoe gedaan verzoek;
4. de onder 3a en b genoemde lichamen kunnen verzoeken om "transparence fiscale".'
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plichtige subjecten als toerekeningscentra van de fiscale rechten en verplichtin-
gen gedefinieerd. De relativiteit van het begrip `lichaam' komt ook tot uitdruk-
king in het door Van Brunschot voorgestelde keuzerecht voor rechtspersonen
en personenassociaties met verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid
voor een `transparence fiscale'. Alle andere personenassociaties zouden op ver-
zoek kunnen worden aangemerkt als Vpb-plichtige lichamen. Een dergelijk sys-
teem zou meer recht doen aan het streven van de wetgever naar fiscale neutrali-
teit ten aanzien van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven. Het
zal duidelijk zijn, dat dit systeem uitsluitend kans van slagen heeft indien de IB-
en Vpb-heffing over de ondernemingswinsten enigszins met elkaar in de pas lo-
pen. Daarvan is voorlopig nog geen sprake. In dit verband wijs ik op het voor-
stel van Van Dijck om de ondernemingswinsten te belasten met een onderne-
mingsbelasting ongeacht de rechtsvorm.z5

4. Het heffingsvacuum en alternatieve systemen

4.1. JURISPRUDENTIE

In B. 9227 overwoog de HR dat eerst na afloop van de voorperiode kan worden
vastgesteld of de BV ook daadwerkelijk voor de in die periode gerealiseerde re-
sultaten kan worden belast. Daarmee was nog niet duidelijk, of ons hoogste
rechtscollege ook van mening was dat de voorperiodewinst naar het in het jaar
van oprichting van de BV geldende regime moet worden belast. Over deze
kwestie is eerst in latere arresten duidelijkheid ontstaan.

Het eerste in dit verband van belang zijnde arrest is HR 26 maart 1975, BNB
1975~ ] 04, dat werd gewezen in het kader van de zogenaamde wiebeltax. In casu
was belanghebbende, een NV, opgericht op 21 december 1970. In deze NV was
een onderneming ingebracht, waarvan de bedrijfsresultaten van 1 november
1968 af voor haar rekening kwamen. De voorperioderesultaten werden tot uit-
drukking gebracht in belanghebbendes eerste boekjaar dat eindigde op 31 okto-
ber 1971. In de beschikking van 30 december 197026 had de minister van Finan-
ciën bepaald, dat - onder andere - de Vpb met ingang van 1 januari 1971 zou
worden verhoogd met drie procent. In art. 5 van de Berekeningsbeschikking
van diezelfde datum was het volgende bepaald:

`De bij de beschikking verhoogde vennootschapsbelasting wordt berekend
door de niet verhoogde belasting over jaren welke eindigen na 31 december
1970 te verhogen met drie percent - of, voor wat het boekjaar betreft dat
voor 1971 is aangevangen, met 0,25 percent voor elke na 31 december 1970

25. Van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm, Belastingconsulen-
tendag 1984.
26. V-N 1971, blz. 52, punt 2.
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vallende volle maand van dat boekjaar -, en het aldus verkregen bedrag
naar beneden af te ronden tot op gehele guldens.'

In geschil was de berekening van de verhoging in het eerste boekjaar. Belang-
hebbende stelde zich op het standpunt dat het eerste boekjaar liep van 1 novem-
ber 1968 tot en met 31 oktober 1971. De verhoging als bedoeld in art. 5 van de
Berekeningsbeschikking moest volgens belanghebbende worden gesteld op
10~36 x 3oJo van de in totaal over het eerste boekjaar verschuldigde Vpb. De in-
specteur stelde dat het eerste boekjaar eerst op 21 december 1970 was aangevan-
gen. Volgens hem was de verhoging gelijk aan 10~11 x 3o1a van de verschul-
digde belasting. Het Hof 's-Hertogenbosch besliste op grond van de tekst van
art. 5 van de Berekeningsbeschikking dat de belasting moest worden verhoogd
met 10 x 0,25010, dus met 2,So1o. Wat betreft de aanvang en de duur van het eer-
ste boekjaar werd de inspecteur in het gelijk gesteld. In cassatie stelde belang-
hebbende dat deze beslissing tot een onredelijk resultaat leidt,

`doordat winsten die behaald zijn in de periode voor de datum van invoering
van de verhoogde belasting, worden belast met deze verhoogde belasting'.

De HR besliste echter:

`dat het Hof een juiste uitlegging heeft gegeven van artikel 5 van de Bereke-
ningsbeschikking verhoogde belasting 1971 en het door belanghebbende
daartegen aangevoerde bezwaar daaraan niet afdoet;

dat blijkens de door het Hof vastgestelde feiten het eerste boekjaar van be-
langhebbende aanving op 21 december 1970 en eindigde met 31 october 1971
en de belasting dan ook terecht over dat boekjaar is berekend'.

Met dit arrest27 gaf de HR te kennen dat de voorperiodewinst moet worden be-
last naar het belastingregime dat geldt ten tijde van de oprichting van de ven-
nootschap.

In dezelfde zin werd beslist in de arresten van 18 juni 1975, BNB 1975~ 163, en
van 12 oktober 1983, BNB 1983~317. In eerstgenoemd arrest werd belangheb-
bende, een BV, opgericht op 5 juni 1970. Ingebracht werd een onderneming die
vanaf 1 mei 1969 voor haar rekening werd gedreven. Tot het vermogen van deze
onderneming behoorde een deelneming in een vennootschap naar Italiaans
recht. Het eerste fiscale boekjaar van belanghebbende liep van 5 juni 1970 tot 30
april 1971. In dat boekjaar wenste belanghebbende de Italiaanse deelneming tot
nihil af te schrijven. In geschil was onder meer of het verlies op de deelneming

27. In dezelfde zin werd beslist door Hof 's-Gravenhage in de uitspraak van 24 mei 1976, BNB
1977~161.
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ten laste van de winst kon worden gebracht. Eén van de stellingen van belang-
hebbende was, dat dit verlies moest worden toegerekend aan de periode 1969~
1970, zodat het regime van de Wet Vpb 1969zB niet van toepassing was. De HR
stelde belanghebbende in het ongelijk:

`dat de winst, met de desbetreffende onderneming gemaakt in de zoge-
naamde voorperiode van 1 mei 1969 tot S juni 1970 eerst na de totstandko-
ming van belanghebbende op laatstvermelde datum aan haar toeviel en der-
halve moet worden gerekend tot haar winst over haar eerste boekjaar van S
juni 1970 tot en met 30 april 1971;

dat op de winst van dit boekjaar de bepalingen van de Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1969 van toepassing zijn en de grief, ervan uitgaande dat dit
ten aanzien van voormeld gedeelte van de winst niet het geval zou zijn, mits-
dien faalt;

dat hieraan niet afdoet, dat een gedeelte van de winst zou zijn behaald in
een periode, voorafgaande aan 1 januari 1970'.

In dit verband speelt ook art. 39, Wet Vpb 1969 een rol. Daarin is namelijk be-
paald dat de Wet Vpb 1969 voor het eerst toepassing vindt `met betrekking tot
het jaar dat met of in 1970 aanvangt'.z9

HR 12 oktober 1983, BNB 1983~317, ten slotte, had betrekking op de toepas-
sing van de algemene winstaftrek in de voorperiode. In de tot dit arrest aanlei-
ding gevende casus, hadden twee personen zich bij overeenkomst van 10 mei
1978 verbonden tot oprichting van een BV alsmede tot inbreng van de tot dus-
verre voor eigen rekening gedreven onderneming. Voorts werd overeengeko-
men dat de winst van deze onderneming vanaf 1 mei 1978 voor rekening en ri-
sico van de op te richten BV zou zijn. De BV werd op 27 augustus 1979 opge-
richt. Haar eerste boekjaar tiep van 27 augustus 1979 tot en met 31 december
van dat jaar en omvatte mede de in de voorperiode gerealiseerde winst. In ge-
schil was, of het belastbare bedrag kon worden verminderd met de algemene
winstaftrek van 3010. Deze aftrek is slechts voor het jaar 1978 van toepassing ge-
weest. In art. 3, eerste lid, van de Wet van 28 december 1978, Stbl. 688, werd
voor zover hier van belang met betrekking tot deze aftrek het volgende bepaald:

`Voor de heffing van vennootschapsbelasting over het jaar dat aanvangt met
of in het kalenderjaar 1978, worden ter bepaling van de belastbare winst en
het binnenlandse inkomen (. ..) op de winst en het gezamenlijke bedrag van
de winsten en zuivere inkomsten toegepast:

28. Onder het Besluit Vpb 1942 vielen koerswinsten en -verliezen met betrekking tot een deelneming
niet onder de deelnemingsvrijstelling.
29. Vergelijk ook Verburg in zijn noot in BNB 197S~163.
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a. een algemene winstaftrek;
(. . .).'

Het Hof Amsterdam stelde de inspecteur in het gelijk:

`Nu partijen er terecht van uitgaan dat het eerste boekjaar van belangheb-
bende pas op 27 augustus is aangevangen en dat de winst over de voorperiode
eerst op die datum door belanghebbende is genoten kan derhalve geen alge-
mene winstaftrek worden toegepast.'

De HR verwierp het beroep in cassatie, overwegende:

`dat aan 's Hofs beslissing kennelijk ten grondslag ligt de opvatting dat het
eerste boekjaar van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid niet eerder kan aanvangen dan op de datum van haar oprichting; dat
deze opvatting rechtens juist is, zodat het middel, dat een eerdere aanvangs-
datum stelt, niet kan slagen'.

In hoofdstuk VIII zal worden aangetoond dat in de literatuur aan dit arrest ver-
keerde consequenties worden verbonden ten aanzien van de toepassing van de
vermogensaftrek in de voorperiode.

4.2. ALTERNATIEVE SYSTEMEN

4.2.1. Algemeen

Uit de vorige paragrafen kan de conclusie worden getrokken dat naar huidig
recht de voorperiodewinsten eerst na afloop van de voorperiode bij de BV kun-
nen worden belast en wel naar het dan geldende Vpb-regime. Het feit dat in de
voorperiode sprake is van een heffingsvacuum acht ik een nadeel van het hui-
dige systeem. Ondanks het feit dat de voorperiodewinsten volgens de regels van
goed koopmansgebruik als gerealiseerd moeten worden beschouwd, kan geen
belasting worden geheven vanwege het ontbreken van een belastingplichtig sub-
ject. De duur van dit heffingsvacuum is volledig afhankelijk van min of ineer
`toevallige' factoren als de mate van voortvarendheid van de oprichters en de
snelheid van handelen van bijvoorbeeld de ambtenaren van het Ministerie van
Justitie. Daarbij komt, dat de mogelijkheid tot belastinguitstel enerzijds voor
belastingplichtigen een stimulans kan zijn om reeds een inbrengovereenkomst
te sluiten voordat zij voldoende inzicht hebben inzake de contouren van de op te
richten BV en vervolgens zolang mogelijk te wachten met het oprichten van die
BV; anderzijds kan dit voor de fiscus aanleiding zijn om (te) snel te oordelen dat
een inbrengovereenkomst geen reële praktische betekenis heeft. Naar mijn me-
ning zouden vele van de tot dusverre over de voorperiode gevoerde procedures
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niet zijn gevoerd indien de mogelijkheid van uitstel van belastingheffing over de
voorperiodewinst niet had bestaan.

In dit verband dringt zich in de eerste plaats de vraag op, of in het kader van
- onder andere - de fiscale resultatentoerekening, geen paal en perk zou moe-
ten worden gesteld aan de duur van een voorperiode. Anders geformuleerd: in
hoeverre kan aan een inbrengovereenkomst nog realiteitswaarde worden toege-
kend indien de oprichting van de BV meerdere jaren op zich laat wachten? In de
aan het arrest van 27 augustus 1986, BNB 1987~2, ten grondslag liggende casus
was sprake van een voorperiode van maar liefst acht jaren. Volgens belangheb-
bende was aan het in de inbrengovereenkomst vastgelegde voornemen om een
BV op te richten in die acht jaren nog geen gevolg gegeven vanwege problemen
met de verhuurs[er van het pand waarin de in te brengen onderneming werd ge-
dreven. Zij wenste namelijk niet, dat het huurcontract zonder meer ten name
van een BV werd gesteld. De inspecteur hield vanwege de `onredelijk lange'
voorperiode, `hetgeen niet geoorloofd is', geen rekening met de inbrengover-
eenkomst. Bijgevolg rekende hij de in de voorperiode gerealiseerde winst niet
toe aan de nog op te richten BV, maar aan de oprichters. Het Hof Amsterdam
stelde de inspecteur in het gelijk. Het feit dat de voorperiode nu al acht jaren
aanhield, verhinderde dat de vanaf het begin van de voorperiode gerealiseerde
winst aan de op te richten BV kon worden toegerekend. Het hof overwoog bo-
vendien:

`Aan deze conclusie kan niet afdoen dat belanghebbende nog het stellige
voornemen heeft de besloten vennootschap op te richten.'

De HR was daarentegen in navolging van A-G Van Soest30 van oordeel dat:

`indien belanghebbende de langdurige vertraging van de overeenkomst kan
rechtvaardigen, (. ..) het enkele feit van de vertraging niet in de weg (staat)
aan toerekening van de winst aan de op te richten besloten vennootschap'.

In de verwijzigingsprocedure sanctioneerde het Hof 's-Gravenhage in de uit-
spraak van 24 september 1987, FED 1988~134, een voorperiode van in totaal
tien (!) jaren. Curieus is, dat het hof zich daarbij weinig of niets aantrok van de
verwijzingsopdracht van de HR, maar doorslaggevende betekenis toekende aan
het feit, dat na het arrest van 27 augustus 1986 de BV inmiddels was opgericht."

In de uitspraak van 2 februari 1987, BNB 1988~ 165, ging het Hof Amsterdam
akkoord met een voorperiode van vier jaren. Als belangrijkste reden voor de
vertraging werd aangevoerd (en geaccepteerd) dat de jaarstukken over het jaar
van de inbrengovereenkomst eerst na drie jaren gereed waren. In een brief naar

30. In dezelfde zin: Juch in zijn aantekening in FED IB '64: Art. 6: 108 (HR 29 september 1982,
BNB 1983~35).
31. Vergelijk ook de aantekening van Bos bij deze uitspraak in FED 1988~134.
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aanleiding van deze uitspraak deelde de staatssecretaris - kennelijk met het
oog op HR 27 augustus 1986, BNB 1987~2 - mede:

`de stelling in cassatie niet verdedigbaar te achten dat een vertraging in de uit-
voering van een voorovereenkomst slechts dan niet kan worden tegengewor-
pen, indien externe factoren een doorslaggevende rol spelen'.

Deze benadering spreekt mij niet aan. Het sluiten van een inbrengovereenkomst
is geen sinecure, althans dat zou het niet moeten zijn. In reële verhoudingen zal
een dergelijke overeenkomst eerst aan het einde van het aan de oprichting van
de BV voorafgaande onderhandelingsproces worden gesloten. Voordat men af-
spreekt dat winsten voor rekening zijn van iemand anders, zal men immers wil-
len weten wie en wat die ander is. In geval van een nieuw op te richten BV zal
men voldoende zekerheid willen hebben over de contouren van die op te richten
BV en de termijn waarin zij naar verwachting tot stand zal komen. Als uitgangs-
punt kan naar mijn mening dan ook dienen, dat na het sluiten van een pre-
constitutieve inbrengovereenkomst op grond waarvan de onderneming van de
inbrengers voor rekening en risico van de op te richten BV wordt gedreven, de
oprichting van de BV niet lang meer op zich hoeft te laten wachten. Korte tijd na
het sluiten van deze overeenkomst, zal de ministeriële verklaring van geen be-
zwaar kunnen worden aangevraagd. In normale gevallen behoeft de behande-
lingstermijn die het Ministerie van Justitie nodig heeft evenmin lang uit te val-
len. Ter illustratie: blijkens mededeling van het Ministerie van Justitie heeft de
behandelingsduur van de aanvragen die op 21 april 1989 voor afhandeling aan
de beurt waren, negen weken belopen.32 Nadat eenmaal de verklaring van geen
bezwaar is ontvangen moet op grond van art. 175, derde lid, boek 2, BW, de
akte van oprichting binnen drie maanden na de dagtekening van de verklaring
van geen bezwaar zijn verleden. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval
van de verklaring, tenzij de minister van Justitie op verzoek van belanghebben-
den `op grond van gewichtige redenen' deze termijn met ten hoogste drie maan-
den verlengt. Mijns inziens is het, gelet op deze omstandigheden, niet onredelijk
ervan uit te gaan, dat in de regel binnen één jaar na het sluiten van de inbreng-
overeenkomst de oprichting van de BV een feit kan zijn. Ingeval tussen het mo-
ment van de preconstitutieve inbrengovereenkomst en de oprichting van de BV
een langere periode ligt dan één jaar, heeft men naar mijn mening de keuze uit
een tweetal alternatieven. In de eerste plaats kan in de AWR worden bepaald,
dat aan een inbrengovereenkomst op grond waarvan een onderneming voor re-
kening en risico van een op te richten BV wordt gedreven na afloop van één jaar
na het sluiten van de preconstitutieve inbrengovereenkomst geen fiscale beteke-
nis meer wordt toegekend, tenzij de oprichters aannemelijk maken dat er objec-
tieve factoren zijn aan te dragen op grond waarvan de oprichting langer dan één
jaar op zich laat wachten en bovendien dat deze factoren - objectief gezien -

32. WPNR 1989~5914, blz. 266.
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onvoldoende reden zijn om de oorspronkelijk aangegane inbrengovereenkomst
op te zeggen. Het nut van laatstgenoemde voorwaarde blijkt uit het arrest van
27 augustus 1986, BNB 1987~2. Het is goed denkbaar dat op het moment van
het sluiten van de inbrengovereenkomst nog niet bekend was dat de verhuurster
van het pand moeilijk zou doen over het feit dat zij een BV als huurster zou krij-
gen. Toen dat echter eenmaal bekend was en duidelijk werd, dat de oprichting
van de BV een twijfelachtige en in ieder geval langdurige affaire zou worden,
lag het eerder voor de hand dat de oorspronkelijke inbrengovereenkomst zou
worden opgezegd in afwachting van een tijdstip dat meer duidelijkheid zou be-
staan omtrent het tijdstip waarop de BV zou ontstaan. In welke (reële) verhou-
ding komt het immers voor, dat partijen gedurende tien jaren winst aan een
derde afstaan zonder uitzicht te hebben op een afzienbare termijn waarin die
derde tot stand zal komen? Hetzelfde geldt voor de belanghebbende in de uit-
spraak van Hof Amsterdam van 2 februari 1987, BNB 1988~165. In het tweede
alternatief wordt uitgegaan van een ruimere periode waarin de BV tot Stand
moet komen. Daar staat echter tegenover dat na afloop van die periode de
oprichters niet meer de mogelijkheid wordt geboden tegenbewijs te leveren. In
analogie met art. 7, derde lid, letter b, Wet VB 1964, met betrekking tot de toe-
passing van de ondernemingsvrijstelling in de Wet VB 1964 (zie hoofdstuk
XVI), zou kunnen worden gekozen voor een maximale termijn van twee jaren
na het sluiten van de preconstitutieve inbrengovereenkomst. Na die twee jaren

wordt de voorperiodewinst toegerekend aan de oprichters. Mijn voorkeur gaat
uit naar dit tweede alternatief. Het voordeel daarvan is, dat zo veel mogelijk
recht wordt gedaan aan reële gevallen waarin door objectieve factoren de voor-

periode langer dan één jaar duurt, zonder dat moeizame discussies tussen

oprichters en de fiscus over de aannemelijkheid van eventuele vertragingsoor-
zaken na afloop van de tweejaarsperiode worden uitgelokt.

Een volgende vraag die mij intrigeert is, of - uitgaande van de situatie dat

sprake is van een (reële) voorperiode die langer duurt dan één jaar - een hef-
fingsvacuum gedurende dat tijdvak werkelijk onvermijdelijk is. Anders gefor-
muleerd: in hoeverre bestaan er bezwaren tegen een systeem waarin het tijdstip
van belastingheffing over de in de voorperiode gerealiseerde resultaten niet af-
hankelijk is van bovengenoemde `toevallige' factoren als de mate van voortva-
rendheid van de oprichters en de ambtenaren van het Ministerie van Justitie?

Ervan uitgaande dat de oprichters natuurlijke personen zijn, bestaan theore-
tisch de volgende mogelijkheden om een heffingsvacuum te voorkomen:

1. in de voorperiode worden de voorperioderesultaten belast met IB;
2. in de voorperiode worden de voorperioderesultaten belast met Vpb.
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4.2.2. ilet óelasten van de voorperioderesultaten met IB

Binnen deze mogelijkheid zijn twee varianten denkbaar. De eerste is, dat on-
geacht het bestaan van een inbrengovereenkomst waarin is bepaald dat alle re-
sultaten in de voorperiode voor rekening en risico van de toekomstige BV zijn,
de oprichters voor de voorperioderesultaten worden belast met IB. Bij de BV
zou de voorperiodewinst dan als een kapitaalstorting moeten worden aange-
merkt. De tweede variant is, dat weliswaar de oprichters in de voorperiode wor-
den geconfronteerd met IB-aanslagen waartegen op de normale wijze bezwaar
en beroep kan worden ingesteld, maar dat deze heffingen worden teruggedraaid
en vervangen door een Vpb-heffing op het moment dat de BV wordt opgericht.
Tegen beide alternatieven kunnen bezwaren worden aangevoerd. De eerste va-
riant heeft tot gevolg dat winst die volledig voor rekening van de toekomstige
BV is gerealiseerd, wordt belast bij de oprichters. Daarmee zouden we weer te-
rug bij af zijn, dat wil zeggen bij het door de HR onder de Wet IB 1914 toege-
paste systeem. Dit systeem doet geen recht aan de bedoelingen van partijen als-
mede aan het specifieke karakter van een preconstitutieve inbreng van de eco-
nomische eigendom van een onderneming. De tweede variant ondervangt dit
bezwaar. Na de oprichting wordt de IB-heffing immers ongedaan gemaakt en
vervangen door een Vpb-heffing ten laste van de BV. Evenals de eerste variant
stuit dit alternatief echter af op het principiële bezwaar, dat geen in de Wet IB
1964 erkende bron van inkomen bestaat, aan welke de in de voorperiode gerea-
liseerde ondernemingsresultaten rechtstreeks kunnen worden toegerekend. In
hoofdstuk X zal nader worden toegelicht dat de oprichter in de voorperiode niet
kan worden aangemerkt als ondernemer. Met name het niet meer voldoen aan
de subjectieve voorwaarde voor fiscaal ondernemerschap - er dient een op on-
dernemerschap gerichte intentie te bestaan - leidt er toe dat de oprichter in de
voorperiode geen ondernemer (meer) is. Ook de andere in de Wet IB 1964 ge-
noemde bronnen van inkomen kunnen niet rechtstreeks ten grondslag worden
geacht aan de voorperioderesultaten. Aan dit principiële bezwaar kan wellicht
worden ontkomen door - indachtig het `voorlopige karakter' van de voorpe-
riode - in dat tijdvak geen definitieve IB-aanslagen op te leggen, maar voorlo-
pige aanslagen in de zin van art. 13, AWR. Het bezwaar van een dergelijke
`praktische oplossing' is, dat daarmee het kind met het badwater wordt wegge-
gooid. Aangezien geen adequate rechtsmiddelen tegen een voorlopige aanslag
bestaan, zou deze variant de fiscale rechtspositie van oprichters verzwakken.
Opheffing van het heffingsvacuum dient mijns inziens zo min mogelijk ten
koste te gaan van de fiscale rechtsbescherming.
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4.2.3. Het belasten van de voorperioderesultaten met Vpb

Ook binnen deze mogelijkheid zijn verschillende varianten denkbaar. De eerste
is, dat de BV i.o. wordt aangemerkt als een Vpb-plichtig lichaam. In paragraaf
2 is gebleken dat deze mogelijkheid zich in het huidige wetsbestel slechts spora-
disch zal voordoen. Een alternatief is, dat voor de toepassing van de Wet Vpb
1969 het ontstaanstijdstip van de BV wordt vervroegd. Reeds in de voorperiode
kan dan voor de fiscale wetstoepassing worden gesproken van een BV als be-
doeld in art. 2, Wet Vpb 1969. In paragraaf 3 is geconcludeerd dat uitsluitend
een wetswijziging dit resultaat kan bereiken. In dit verband is het voorstel van
Van Brunschot besproken. Invoering van dit voorstel zou een heffingsvacuum
in de voorperiode kunnen voorkomen. Vanaf het moment dat de in te brengen
onderneming voor rekening en risico van de op te richten BV wordt gedreven,
zouden de oprichters ervoor kunnen opteren om de BV i.o. aan te merken als
Vpb-plichtig lichaam. Vanaf dat moment wordt de onderneming immers niet

meer voor hun rekening gedreven. Na de oprichting van de BV zou de subjec-
tieve Vpb-plicht van de BV i.o. zonder afrekeningsverplichting kunnen over-

gaan naar de BV. Indien de BV niet tot stand komt, zullen de oprichters vanaf

het moment dat dit komt vast te staan in beginsel weer zelfstandig als onderne-

mers in de IB-heffing worden betrokken aangezien de winsten hen dan weer
rechtstreeks aangaan. Een meer praktische variant van dit systeem is afkomstig

van Ligthart." Hij stelt voor, in de voorperiode de BV i.o. voorlopige Vpb-

aanslagen op te leggen. Evenals dat het geval was bij het voorstel om in de voor-
periode voorlopige IB-aanslagen op te leggen, heb ik ook tegen deze variant het
bezwaar, dat daardoor de rechtsbescherming van de oprichters wordt aange-

tast.
Resteert de vraag, of het heffingsvacuum door de wetgever kan worden voor-

komen door een systeem in te voeren dat enerzijds past binnen de huidige door
de Wet IB 1964 en de Wet Vpb 1969 aangegeven fiscale structuur en anderzijds

recht doet aan de beslissing waartoe de HR is gekomen in het arrest B. 9227 zon-
der dat de rechtsbescherming van de oprichters onnodig wordt aangetast. Mijns
inziens kan deze vraag in bevestigende zin worden beantwoord. Met de stelling

dat de BV i.o. in het algemeen niet zal kunnen worden gekwalificeerd als een
zelfstandig Vpb-plichtig lichaam, is nog niet gezegd dat ook het tijdstip van be-
lastingheffing over de voorperiodewinst volledig afhankelijk zou moeten zijn

van het civielrechtelijke geboortemoment van de BV. In B. 9227 heeft de HR

ten principale betekenis toegekend aan de in een inbrengovereenkomst opgeno-

men bepaling dat vanaf een bepaald moment een onderneming voor rekening

en risico van een op te richten BV wordt gedreven. Uit dit arrest vloeit voort, dat

winst die is gerealiseerd voordat de BV aan wie die winst toekomt civielrechte-

lijk bestaat, voorwerp van Vpb-heffing kan zijn. Voor de vraag of de BV ook

33. Ligthart, De Naamloze Vennootschap in oprichting, Maandblad voor belastingrecht, december

1952, nr. 2, blz. 31.
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daadwerkelijk voor die winst wordt belast, is het voor de toepassing van de Wet
Vpb 1969 van belang, dat zij civielrechtelijk wordt opgericht. Indien de oprich-
ting geen doorgang vindt, worden de oprichters immers alsnog belast met IB.
Denkbaar is dan ook een systeem waarin het fiscale ontstaansmoment van een
BV wordt vervroegd onder de ontbindende voorwaarde dat de civielrechtelijke
totstandkoming van die BV geen doorgang vindt. In een dergelijk systeem wor-
den de oprichters vanaf het moment dat zij voor rekening van de op te richten
BV bedrijfshandelingen gaan verrichten, geconfronteerd met definitieve Vpb-
aanslagen op naam van die op te richten BV. Gelet op art. 2, vijfde lid, Wet Vpb
1969, en de aan dit artikel in HR 1 juli 1981, BNB 1981~318, toegekende ruime
werking (vergelijk paragraaf 2 van hoofdstuk XV) is daarvoor niet vereist dat
door de oprichters voor rekening van de op te richten BV een objectieve onder-
neming wordt gedreven. Tegen de in de voorperiode opgelegde Vpb-aanslagen
kan namens de op te richten vennootschap op de gebruikelijke wijze bezwaar en
beroep worden ingesteld. Na de oprichting kunnen de oprichters de namens de
BV betaalde bedragen met de vennootschap verrekenen. Indien de oprichting
niet doorgaat, zullen de door de oprichters afgedragen bedragen aan Vpb kun-
nen worden verrekend met de alsdan door hen verschuldigde IB over de voorpe-
rioderesultaten. Tegelijk met de invoering van dit systeem zal een regeling moe-
ten worden gecreëerd die voorziet in de invordering van de Vpb-schulden met
betrekking tot de in de voorperiode voor rekening van de op te richten BV ge-
realiseerde resultaten. Het feit dat ten tijde van het ontstaan van deze Vpb-
schulden de BV nog niet bestaat, rechtvaardigt naar mijn mening dat die invor-
deringsregeling erin voorziet dat de oprichters niet alleen vóór de oprichting van
de BV, maar ook daarna - naast de opgerichte BV - aansprakelijk zijn voor
de in de voorperiode ontstane Vpb-schulden. Van een heffingsvacuum is in een
dergelijk systeem geen sprake. Evenmin wordt afbreuk gedaan aan de in een in-
brengovereenkomst neergelegde intentie van partijen dat in de voorperiode de
onderneming voor rekening en risico van de op te richten BV wordt gedreven.
Voor de toepassing van de Vpb is er slechts één belastingsubject, de BV als be-
doeld in boek 2, BW, zij het dat deze in de voorperiode (vanaf het moment dat
de oprichters voor haar rekening bedrijfshandelingen verrichten) wordt verte-
genwoordigd door haar oprichters. In geval van een voorperiode die langer
duurt dan één jaar, zullen zij de fiscale verplichtingen van de op te richten BV
namens haar dienen na te komen. Het niet-doorgaan van de oprichting van de
BV betekent automatisch dat er geen Vpb-plichtig lichaam is ontstaan, met als
gevolg dat de reeds in de voorperiode geheven Vpb kan worden verrekend met
de alsdan door de oprichters over de voorperiodewinst verschuldigde IB. Ook
vanuit een oogpunt van rechtsbescherming van de oprichters kunnen mijns in-
ziens geen bezwaren tegen dit voorgestelde systeem worden aangevoerd. Er
worden immers definitieve aanslagen met alle daaraan verbonden rechtsmidde-
len in de voorperiode opgelegd. In dit systeem moeten de oprichters in staat
worden gesteld reeds in de voorperiode als vertegenwoordigers van de op te
richten BV van deze rechtsmiddelen gebruik te maken.
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Ten slotte kan men zich afvragen of vanuit de aan de Wet Vpb 1969 ten
grondslag liggende gedachten, principiële bezwaren kunnen worden aange-
voerd tegen het opleggen van Vpb-aanslagen in de voorperiode. Naar mijn me-
ning verzet zich de in de vorige paragraaf besproken complementaire functie
van de huidige Vpb ten opzichte van de IB niet tegen een dergelijk systeem. Deze
aanvullende functie komt tot zijn recht indien winst die niet rechtstreeks door
natuurlijke personen is genoten, wordt belast met Vpb. De daadwerkelijke
oprichting van de BV is van belang voor de vraag of het nodig is dat de Vpb in
een concrete situatie haar complementaire functie ten opzichte van de IB moet
vervullen. Gaat de oprichting niet door, dan worden de oprichters immers con-
form B. 9227 alsnog belast met IB. Op voorwaarde dat de reeds geheven Vpb in
geval van niet-oprichting zal worden verrekend met de alsdan door de oprich-
ters verschuldigde IB, is er geen bezwaar tegen om reeds in de voorperiode de
complementaire functie van de Vpb tot uitdrukking te laten komen. Van belang
is dat de BV wordt opgericht; het tijdstip waaropdit zijn beslag krijgt is van se-
cundaire betekenis. Ook degenen die als rechtsgronden voor de Vpb de `leer van
het globale evenwicht'", dan wel één of ineer van de beginselen van De Langen,
zoals het profijt-, buitenkans- en~of welvaartsbeginse135 zien, zullen mijns in-
ziens geen principiële bezwaren tegen het voorgestelde systeem kunnen aanvoe-
ren. Slechts indien een antropomorfe zienswijze ten aanzien van de Vpb wordt
gehanteerd, bestaan principiële bezwaren tegen een Vpb-heffing in de voorpe-
riode. Het was vooral de Duitse bezetter3ó die ervan uit ging, dat een rechtsper-
soon volledig gelijkgesteld moet worden aan een natuurlijk persoon. Aldus kon
ook aan de rechtspersoon een eigen draagkracht worden toegerekend, welke
voorwerp van Vpb-heffing was. In deze gedachtengang zal eerst belastinghef-
fing kunnen plaatsvinden indien de rechtspersoon draagkracht ervaart. Dit mo-
ment kan niet eerder liggen dan het civielrechtelijke geboortemoment van de
rechtspersoon. Ofschoon de Wet Vpb 1969 nog duidelijke sporen vertoont van
het door de Duitsers ingevoerde Besluit Vpb 1942, bestaat bij alle onenigheid
omtrent de (gewenste) rechtsvorm van de Vpb, in ieder geval wel eenstemmig-
heid over het feit dat de Vpb niet als een draagkrachtheffing kan worden aange-
merkt. Daarmee staat mijns inziens vast dat de mogelijke principiële oppositie
niet aan de (veronderstelde) rechtsgronden van de Vpb kan worden ontleend. In
de hoofdstukken VIII en IX zullen de technische aspecten van het voorgestelde
systeem nader worden uitgewerkt.

34. Grapperhaus, De besloten NV fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer en met de
open NV, dissertatie, 1966.
35. Vergelijk bijvoorbeeld Briill, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, dis-
sertatie, 1964, blz. 260 e.v.
36. Vergelijk Harmsen, Belastingheffing van de naamlooze vennootschap, Fiscale Ervaringen

1940-1945, 1946, blz. 15 tot en met 17; Grapperhaus, De besloten NV fiscaal vergeleken met de per-
soonlijke ondernemer en met de open NV, dissertatie, 1966, blz. 44; Van Brunschot, Oude aandeel-

houders aan nieuwe banden, openbare les, 1970, blz. 17.
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5. De voorperiode in de BRD

5.1. INLEIDING

Voor het ontstaan van een GmbH is niet alleen vereist, dat de oprichtingsakte
notarieel wordt verleden, maar tevens dat inschrijving in het handelsregister
heeft plaatsgevonden. Dit blijkt uit par. 11, eerste lid, GmbHG, waarin het vol-
gende is bepaald:

`Vor der Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft
besteht die Gesellschaft mit beschr~nkter Haftung als solche nicht.'

In de fase tussen het notarieel verlijden van de oprichtingsakte en de inschrij-
ving in het handelsregister is sprake van een zogenaamde Grundungsgesell-
schaft, soms ook wel Vorgesellschaft genoemd. Voorafgaande aan het nota-
rieel verlijden van de oprichtingsakte kan sprake zijn van een zogenaamde Vor-
grundungsgesellschaft. Deze ontstaat nadat de oprichters overeenstemming
hebben bereikt met betrekking tot de oprichting van de GmbH en wordt beëin-
digd ter gelegenheid van het ontstaan van de Grundungsgesellschaft. Noch voor
de Vorgrundungsgesellschaft noch voor de Grundungsgesellschaft is in de wet-
telijke bepalingen een aparte regeling opgenomen. De wetgever heeft bewust de
civiel- en fiscaalrechtelijke vormgeving van deze vennootschappen overgelaten
aan de wetenschap en de jurisprudentie."

In het navolgende wordt in de paragrafen 5.2 en 5.3 in het kort ingegaan op
de fiscale en civielrechtelijke behandeling van respectievelijk de Vorgriindungs-
gesellschaft en de Grundungsgesellschaft. De nadruk zal daarbij komen te lig-
gen op de vraag bij wie de resultaten kunnen worden belast die zijn ontstaan in
de periode gelegen tussen de overeenkomst tot oprichting en het notarieel verlij-
den van de oprichtingsakte enerzijds en in de periode gelegen tussen het nota-
rieel verlijden van de oprichtingsakte en de inschrijving in het handelsregister
anderzijds. In paragraaf 5.4 volgt ten slotte een analyse van de meest markante
verschillen en parallellen tussen de Duitse en de Nederlandse benaderingen van
het fiscale toerekeningsprobleem.

5.2. DE VORGRLINDUNGSGESELLSCHAFT

De Vorgrundungsgesellschaft ontstaat als gevolg van de door de oprichters on-
derling gemaakte (notariële) afspraak om een GmbH op te richten. Zowel fis-
caal- als handelsrechtelijk wordt een dergelijke vennootschap aangemerkt als
een maatschap (`burgerrechtliche Gesellschaft') dan wel - indien onder een ge-
meenschappelijke naam een onderneming wordt gedreven - als een v.o.f. (`of-

37. Frotscher~Ylaas, Kommentar zur KStG Qosbladig), Band l, aantekening 14.2.2.1 op par. 1.
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fene Handelsgesellschaft'). Fiscaal worden de in de Vorgrundungsgesellschaft
gerealiseerde resultaten toegerekend aan de oprichters. Indien een onderne-
ming wordt gedreven, worden de daarmee behaalde resultaten op grond van

par. 15, eerste lid, onder 2e, EStG, bij de oprichters~natuurlijke personen be-
last als `Einkunfte aus Gewerbebetrieb', mits zij ook kunnen worden aange-
merkt als ondernemers (`Mitunternehmer'). Een toerekening van de resultaten
van de Vorgrundungsgesellschaft aan de individuele oprichters vindt eveneens
plaats indien in die vennootschap voor rekening en risico van de op te richten
GmbH een onderneming wordt gedreven.38 Dubbele belastingheffing wordt
vermeden, doordat de voor rekening van de GmbH door de Vorgrundungsge-
sellschaft gerealiseerde winsten bij de GmbH worden aangemerkt als door de
oprichters ingebracht kapitaal. Van belang in dit verband is, dat anders dan in
Nederland, in de BRD inbreng niet eerder plaatsvindt dan bij of na het notarieel
verlijden van de akte van oprichting. Dientengevolge komt het in Duitsland ook

niet voor, dat voordat de oprichtingsakte notarieel is verleden, een preconstitu-
tieve inbreng plaatsvindt van de economische eigendom van een onderneming.
Wel is het in geval van inbreng van een onderneming mogelijk, dat aan die in-

breng terugwerkende kracht wordt toegekend tot de laatste door de Vorgrun-
dungsgesellschaft opgemaakte balans. Door de oprichters na het opmaken van

die laatste balans gerealiseerde winst wordt dan met terugwerkende kracht aan-

gemerkt als eigen winst van de Grundungsgesellschaft.39 In het fiscale recht

wordt het verlenen van terugwerkende kracht aan de inbreng in beginsel niet ge-
honoreerd. Een uitzondering op deze regel is opgenomen in par. 20, zevende
lid, UmwStG 1977, waarin onder bepaalde voorwaarden een fiscaal geruisloze
inbreng van een onderneming in een GmbH wordt toegestaan. In dat geval
wordt voor de heffing van KSt bij het overnemende lichaam een terugwerkende
kracht van maximaal zes maanden vóór aanmelding van het omzettingsbesluit
(`Umwandlungsbeschluss') toegestaan:

`Wird die Sacheinlage durch Umwandlung auf Grund handelsrechtlicher Vor-
schriften vorgenommen, so gilt auf Antrag als Zeitpunkt der Sacheinlage der

Stichtag, fur den die Umwandlungsbilanz aufgestellt ist. Dieser Stichtag darf

38. BFH 5 juni 1956, StRK, par. 1 KStG nr. 25; Henninger, Die Besteuerung der Vor- und Grunder-

gesellschaft, GmbH-Rundschau, 1974~11, blz. 269; Schumann, Vorgesellschaft, Grundungsgesell-

schaft, unechte Vorgesellschaft im Steuerrecht, GmbH-Rundschau, 1981~8, blz. 196; Her-
mann~Heuer~Raupach, Einkommensteuer- und Kdrperschaftsteuergesetz, aantekening 86 op par.

1, KStG; Frotscher~Maas, Kommentar zur KStG (losbladig), Band I, aantekening 14.2.1 op par. 1;

anders: Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, zesde druk, 1987, blz. 446, waarin

het volgende wordt gesteld: `Die Mitglieder der Grundergemeinschaft sollten aber zweckmdssiger-

weise wie folgt verfahren: Sie sollten in dem Vorgrundungsvertrag bestimmen, dass die Gesch~fte

auf Rechnung der zu errichtenden Kapitalgesellschaft gefuhrt werden, diese also das Ergebnis zu

ubernehmen verpflichtet ist, so dass sich fur die Grundergemeinschaft kein Gewinn oder Verlust er-

gibt.'
39. Ulmer in Hachenburg, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschránkter Haftung

(GmbHG), Grosskommentar, zevende druk 1984, aantekening 67 op par. 5, blz. 191.
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hbchstens sechs Monate vor der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses
zur Eintragung in das Handelsregister liegen. Das Einkommen und das Ver-
mdgen des Einbringenden und der Kapitalgesellschaft sind in diesem Fall so
zu ermitteln, als ob der Betrieb mit Ablauf des Umwandlungsstichtags in die
Kapitalgesellschaft eingebracht worden w~re'.

Voor gevallen van inbreng buiten het kader van par. 20, zevende lid, UmwStG,
heeft het BFH geweigerd de aan de inbreng toegekende terugwerkende kracht
voor de fiscale wetstoepassing te honoreren."o Het BFH maakt uitsluitend een
uitzondering indien de terugwerkende kracht is ingegeven uit doelmatigheids-
overwegingen en bovendien:

`es sich nur um eine kurze Zeitspanne handelt und die Anerkennung der
Ruckbeziehung nach den Umst~nden des Falles vertretbar erscheint, insbe-
sondere mit dieser Gestaltung kein steuerlicher Vorteil erstrebt wird'."

De belastingadministratie accepteert ook buiten de gevallen van geruisloze in-
breng een terugwerkende kracht van maximaal zes maanden.4z

Behalve door met terugwerkende kracht in te hrengen volgens de laatste door
de Vorgrundungsgesellschaft opgestelde balans, kan een onderneming ook
worden ingebracht door gebruik te maken van een `Besondere Einbringungs-
bilanz'. In dat geval wordt de onderneming ingebracht op basis van een op de
dag van inbreng opgestelde inbrengbalans.43 Deze dag ligt in de regel korte tijd
na het notarieel verlijden van de oprichtingsakte.

5.3. DE GRLJNDUNGSGESELLSCHAFT

De Grundungsgesellschaft ontstaat door het notarieel verlijden van de oprich-
tingsakte. Bij die gelegenheid verplichten de oprichters zich tot het verrichten
van een storting voor een bepaald bedrag. In geval van inbreng in natura moet
in de oprichtingsakte op grond van par. 5, vierde lid, GmbHG, het voorwerp
van inbreng worden vermeld alsmede de hoogte van het bedrag dat zij verplicht
zijn op de aandelen te storten. Tevens dienen de oprichters een `Sachgrun-
dungsbericht' op te stellen, waarin zij de relevante waardebepalende kenmer-

40. Bijvoorbeeld BFH 9 april 1981, BStBI 1982 II, blz. 362; vergelijk ook Ulmer in Hachenburg,
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrí;nkter Haftung (GmbHG), Grosskommentar, ze-
vende druk 1984, aantekening 67 op par. 5, noot 91, blz. 191.
41. Frotscher~Maas, Kommentar zur KStG (losbladig), Band [, aantekening 14.2.2.6 op par I;
BFH 5 december 1963, StRK par. 5, EStG nr. 4; BFH I oktober 1969, BSt61 19691I, blz. 742.
42. BdF-Erlass 14 juni 1982, BStBI 1982 I, blz. 624. In het arrest van 20 oktober 1982, BStBI 1983
II, blz. 247 heeft het BFH er op gewezen dat deze resolutie de belastingrechter niet bindt.
43. Ulmer in Hachenburg, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschr~nkter Haftung
(GmbHG), Grosskommentar, zevende druk 1985, aantekening 66 op par. 5, blz. 190.
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ken van de inbreng in natura vermelden (`die fur die Angemessenheit der
Leistungen fur Sacheinlagen wesentlichen Umst~nde'); bij inbreng van een on-
derneming dienen tevens de jaarstukken van de laatste twee jaren worden bijge-
voegd in het Sachgrundungsbericht. Volgens par. 7, derde lid, GmbHG, dient
de inbreng in natura vóór de aanmelding van de vennootschap ter inschrijving
in het handelsregister te hebben plaatsgevonden:

`Die Sacheinlagen sind vor der Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung
in das Handelsregister so an die Gesellschaft zu bewirken, dass sie endgultig
zur freien Verfugung der Geschi;ftsfuhrer stehen.'

De waarde van de ingebrachte zaken moet minstens overeenkomen met de daar-
mee samenhangende in de oprichtingsakte vastgelegde stortingsplicht. Op
grond van par. 9, eerste lid, GmbHG, geldt als peildatum voor de waarde van de
inbreng het tijdstip van aanmelding ter inschrijving in het handelsregister. In-
dien op dat moment de waarde van de ingebrachte zaken minder is dan het be-
drag van de stortingsplicht - bijvoorbeeld als gevolg van tussen het moment
van storting en aanmelding ter inschrijving geleden verliezen - ontstaat voor
de inbrengers een bijstortingsverplichting; dit is de zogenaamde `Differenz-
haftung''"; vergelijk par. 9, eerste lid, GmbHG:

`Erreicht der Wert einer Sacheinlage im Zeitpunkt der Anmeldung der Ge-
sellschaft zur Eintragung in das Handelsregister nicht den Betrag der dafiir
ubernommenen Stammeinlage, hat der Gesellschafter in Hdhe des Fehlbe-
trags eine Einlage in Geld zu leisten.'

Voor de toepassing van het handelsrecht op de Grundungsgesellschaft, gaat het
BGH uit van de `Einheitstheorie', ook wel `Identit~tstheorie' genaamd. Krach-
tens deze theorie zijn de Grundungsgesellschaft en de latere GmbH,

`in ihrer Struktur und Existenz identisch (dieselben Mitglieder, dieselbe Or-
ganisation); es handle sich um ein und denselben Personenverband, dem
durch die Eintragung nur eine besondere zusdtzliche Eigenschaft, n~mlich
die Rechtsf~higkeit verliehen werde'.45

Op grond van deze leer gaan ter gelegenheid van de inschrijving in het handels-

44. Vergelijk Kraft, Kólner Kommentar zum Aktiengesetz, Band I, tweede druk, 1986, aantekening
I 18 tot en met 129 op par. 41; vergelijk in dit verband eveneens BGH 9 maart 1981, BGHZ 80, blz.
129, nr. 18, waarin een bijstortingsverplichting op het moment van inschrijving in het handelsre-
gister werd opgelegd.
45. Kraft, Kólner Kommentar zum Aktiengesetz, Band I, tweede druk, 1986, aantekening 62 op
par. 41; vergelijk eveneens Ulmer in Hachenburg, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit be-
schránkter Haftung (GmbHG), Grosskommentar, zevende druk 1984, aantekening 8 op par. 1 I en
FrotscherlMaas, Kommentar zur KStG (losbladig), Band I, aantekening 14.2.2.1 op par. 1.
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register alle op dat moment aanwezige activa en passiva van de Grundungsge-
sellschaft automatisch ('nahtlos') over op de GmbH. De Grundungsgesell-
schaft wordt in deze theorie niet gezien als een burgerrechtliche Gesellschaft,
offene Handelsgesellschaft dan wel nichtrechtsf~hige Verein, maar als een:

`Gebilde eigener Art, das durch die angestrebte Rechtsform weitgehend vor-
gepriigt ist'.46

In de Duitse fiscale literatuur is veel aandacht besteed aan de vraag of de Grun-
dungsgesellschaft kan worden beschouwd als een in par. 1, eerste lid, KStG, ge-
noemd lichaam. Daarbij komen kwalificaties voor als GmbH in de zin van par.
1, eerste lid, onder 1 e, KStG, nichtrechtsfdhige Verein in de zin van par. 1, eer-
ste lid, onder Se, KStG, Gesellschaft eigener Art op grond van de Einheitstheo-
rie en niet KSt-plichtige burgerrechtliche Gesellschaft dan wel offene Handels-
gesellschaft." In de jurisprudentie merkte het RFH in een arrest van 19 septem-
ber 192348 de Grundungsgesellschaft op grond van een wirtschaftliche Betrach-
tungsweise aan als een GmbH in de zin van par. 1, eerste lid, onder le, KStG. In
dit arrest overwoog het RFH:

`dass bei der Auslegung von Steuergesetzen in erster Linie wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte massgebend sind. Berucksichtigt man sie, dann kommt man zu
dem Ergebnis, dass stetterlich nicht die Eintragung fur die Entstehung der
GmbH das Wesentliche ist. Denn fur die Beteiligten ist sie ein Formalakt, der
zwar von wichtigen zivilrechtlichen Rechtsfolgen begleitet ist, aber schon
deswegen nicht, wenigstens fur das Steuerrecht, von entscheidender Bedeu-
tung sein kann, weil ihr Zeitpunkt von Zufi;lligkeiten abhhngig ist, auf die die
Grunder keinen Einfluss haben (. ..). Als wirtschaftlich entstanden muss
man die Gesellschaft vielmehr dann ansehen, wenn der ihre grundsi~tzlichen
Rechtsbeziehungen regelnde Vertrag abgeschlossen ist und auf Grund dieses
Vertrags die geschi;ftliche Bet~tigung dieser Gesellschaft begonnen hat, wo-
bei freilich die Eintragung insofern nicht bedeutungslos sein wird, als regel-
mdssig aus ihrem Betreiben auf den ernsten Willen, eine solche Gesellschaft
zu grunden, geschlossen werden kann.'

46. Ulmer in Hachenburg, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschránkter Haftung
(GmbHG), Grosskommentar, zevende druk 1984, aantekening 8 op par. l l; vergelijk eveneens
Hermann~Heuer~Raupach, Einkommensteuer- und Kórperschaftsteuergesetz, aantekening 77 op
par. I, KStG.
47. Vergelijk onder andere Baumgartner, Die Vorgesellschaft der Aktiengesellschaft im Steuer-
recht, dissertatie, 1972, en Rómer, Die steuerrechtliche Behandlung der Vorformen der Kapitalge-
sellschaften, dissertatie, 1978.
48. RFH 19 september 1923, RFHE 12, 326.
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In latere jurisprudentie - met name in een arrest van 28 januari 193849 - werd
de indruk gewekt dat in de visie van het RFH na het notarieel verlijden van de
oprichtingsakte een KSt-plichtige GmbH ontstaat, ongeacht de vraag of de
GmbH door middel van inschrijving in het handelsregister ook in civielrechte-
lijk opzicht ontstaat. Van belang in dit verband is de volgende passage uit het
arrest van 28 januari 1938:

`Im Steuerrecht muss die burgerlich-rechtliche Gestaltung zurucktreten,
wenn sie den tats~chlichen Verh~ltnissen nicht entspricht. So ist z.B. die steuer-
liche Rechtsf~higkeit einer GmbH schon entstanden, sobald der Gesell-
schaftsvertrag abgeschlossen ist und die Gesellschaft Vermbgen besitzt, auch
wenn sie den eigentlichen fassungsmi;ssigen Betrieb noch nicht aufgenom-
men hat. Die Eintragung der GmbH in das Handelsregister ist also nicht ent-
scheidend.'

Uit sedert 1952 gewezen jurisprudentie blijkt, dat dit niet de opvatting is van het
BFH. Het BFH past in deze jurisprudentie de civielrechtelijke Einheitstheorie
analoog toe in het kader van de fiscaalrechtelijke kwalificatie van de Grun-
dungsgesellschaft. Daarbij legt het BFH een relatie tussen het KSt-plichtig wor-
den van de Grundungsgesellschaft en het civielrechtelijke ontstaan van die
GmbH. Op grond van deze jurisprudentieso kan de Grundungsgesellschaft uit-
sluitend met KSt worden belast voor de door haar gerealiseerde resultaten in-
dien de GmbH ook daadwerkelijk wordt ingeschreven in het handelsregister.
Aangenomen wordt, dat dit ook geldt voor de zogenaamde Einmann-Grun-
dungsgesellschaft. Inschrijving heeft in deze visie tot gevolg, dat met terugwer-
kende kracht de Grundungsgesellschaft kan worden aangemerkt als een KSt-
plichtige GmbH. Verdere voorwaarden die in de jurisprudentie worden gesteld
zijn, dat uitsluitend de na het overdragen van vermogen op de Grundungsgesell-
schaft ontstane winsten met KSt kunnen worden belasts' en dat de Grundungs-
gesellschaft in het economisch verkeer economische activiteiten dient te verrich-
ten (`nach aussen in Erscheinung tretenden wirtschaftlichen Ti3tigkeit').52 In-
dien de inschrijving enige tijd op zich laat wachten, worden in de praktijk voor-
lopige KSt-aanslagen opgelegd.s'

49. RFH 28 januari 1938, RFHE 43, 107; vergelijk eveneens Streck, Die Kdrperschaftsteuerpflicht
juristischer Personen im Grundungsstadium, Der Betriebs-Berater, februari 1972, blz. 263.
50. Onder andere: BFH 6 mei 1952, BStBI 1952 [li blz. 172; BFH 16 mei I952, BStBI 1952 lll, blz.
180; BFH 18 juli 1969, BStBI 196911, blz. 677; BFH I l april 1973, BStBI 1973 II, blz. 568; BFH 9
mei 1978, BStBI 1978 Il, blz. 486; BFH 13 mei 1981, BStBI 1981 11, blz. 600 en BFH 20 oktober
1982, BStBI 1983 [I, blz. 247.
51. BFH 16 mei 1952, BStBI 1952 1[I, blz. 180.
52. BFH 8 april 1960, BStBI 1960III, blz. 319; vergelijk eveneens Frotscher~Maas, Kommentar zur
KStG (losbladig), Band I, aantekening 14.2.2.4 op par. l.
53. Streck, Die Kórperschaftsteuerpflicht juristischer Personen im Griindungsstadium, Der
Betriebs-Berater februari 1972, blz. 261; vergelijk eveneens Frotscher~Maas, Kommentar zur KStG
(losbladig), Band ( , aantekening 14.2.2.5 ( slot) op par. l.
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Wanneer geen inschrijving volgt in het handelsregister zal in het algemeen de
Grundungsgesellschaft kunnen worden aangemerkt als een niet-KSt-plichtige
burgerrechtliche Gesellschaft dan wel offene Handelsgesellschaft. In dat geval
vindt geen KSt-heffing plaats, maar worden de ex-oprichters met terugwer-
kende kracht alsnog aangeslagen voor de door de Grundungsgesellschaft be-
haalde resultaten. In uitzonderingsgevallen wordt het niet uitgesloten geacht
dat de Grundungsgesellschaft kan worden aangemerkt als een nichtrechtsf~hige
Verein die zelfstandig KSt-plichtig is op grond van par. 1, eerste lid, onder Se,
KStG.s' In dat geval kunnen de door de Griindungsgesellschaft behaalde resul-
taten ondanks het niet-doorgaan van de inschrijving in het handelsregister toch
met KSt worden belast.

5.4. VERGELIJKING MET DE NEDERLANDSE SITUATIE

Anders dan in de BRD is het in Nederland na 1 januari 1987 niet meer mogelijk
dat een BV op een later tijdstip ontstaat dan het moment waarop de oprichtings-
akte notarieel wordt verleden. Sedert die datum ontstaat een BV door het nota-
rieel verlijden van de oprichtingsakte op het ontwerp waarvan de minister van
Justitie een verklaring van geen bezwaar heeft verstrekt. Verder is in Nederland
de inschrijving in het handelsregister geen voorwaarde voor het ontstaan van
een BV. Ondanks deze verschillen, kunnen enige parallellen tussen de Duitse en
Nederlandse voorfasen van de GmbH casu quo BV worden getrokken. Indien
we ons beperken tot de figuur van inbreng van een onderneming, kan de Duitse
Vorgrundungsgesellschaft voor de Nederlandse verhoudingen worden vergele-
ken met het tussen de oprichters bestaande samenwerkingsverband in de pe-
riode gelegen tussen het moment waarop de overeenkomst tot oprichting van
een BV wordt gesloten en het moment waarop de preconstitutieve inbreng
plaatsvindt van de economische eigendom van de onderneming. De in die pe-
riode met de onderneming behaalde resultaten worden fiscaal rechtstreeks toe-
gerekend aan de oprichters. Vanaf het moment van de preconstitutieve inbreng
van de economische eigendom van de onderneming worden de oprichters in Ne-
derland (vooralsnog) niet belast voor de met de ingebrachte onderneming be-
haalde resultaten. Deze worden toegerekend aan het eerste boekjaar van de een-
maal opgerichte BV", dan wel - indien de oprichting geen doorgang vindt -
aan de oprichters. In de BRD vangt de periode waarin de voorperiodewinsten
kunnen worden belast met KSt aan op het moment dat de (economische eigen-
dom van de) onderneming aan de Grundungsgesellschaft is overgedragen. An-
ders dan in Nederland, vindt in de BRD een (preconstitutieve) inbreng niet eer-
der plaats dan na het notarieel verlijden van de akte van oprichting. Voordien

54. Vergelijk Frotscher~Maas, Kommentar zur KStG (losbladig), Band I, aantekening 14.2.2.2.2
op par. 1 en Hermann~Heuer~Raupach, Einkommensteuer- und Kórperschaftsteuergesetz, aante-
kening 80 op par. I, KStG.
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gerealiseerde winsten worden dan ook niet toegerekend aan de Grundungsge-
sellschaft casu quo GmbH. De jurisprudentie waarin het BFH de aan een in-
breng toegekende terugwerkende kracht fiscaal niet wenste te honoreren, is te
vergelijken met de jurisprudentie van de HR inzake de voor-voorperiode (ver-
gelijk paragraaf 2 van hoofdstuk VIII). Fiscaal kan door de oprichters gereali-
seerde winst die door hen is ingebracht in de BV niet met terugwerkende kracht
worden aangemerkt als winst van die BV. Een uitzondering wordt zowel in de
BRD als in Nederiand gemaakt voor de geruisloze inbreng: in de BRD is terug-
werkende kracht mogelijk op basis van art. 20, zevende lid, UmwStG; in Neder-
land wordt op basis van departementale resoluties een voor-voorperiode toege-
staan in geval van een geruisloze inbreng ex art. 18, Wet IB 1964 (zie paragraaf
2.2 van hoofdstuk VIII) dan wel een (onechte) bedrijfsfusie ex art. 14, tweede
lid, Wet Vpb 1969 (paragraaf 2.3 van hoofdstuk VIII). Ook indien de oprich-
ters de afspraak maken dat zij vanaf een bepaald - voor de totstandkoming
van de Grundungsgesellschaft - gelegen moment de onderneming gaan drijven
voor rekening en risico van de op te richten vennootschap wordt naar huidig
recht in de BRD de vanaf dat moment gerealiseerde winst aan de oprichters toe-
gerekend. Eerst na het notarieel verlijden van de oprichtingsakte kan deze winst
samen met de ondernemingsbestanddelen aan de Grundungsgesellschaft ter be-
schikking worden gesteld ten titel van storting op aandelen.

Nadat de (preconstitutieve) inbreng van de (economische eigendom van de)
onderneming heeft plaatsgevonden is in beginsel zowel in de BRD als in Neder-
land tot het civielrechtelijke ontstaansmoment van de GmbH respectievelijk
BV dan wel het moment dat komt vast te staan dat de GmbH dan wel BV niet tot
stand zullen komen, sprake van een heffingsvacuum. Eerst na afloop van die
periode komt zowel in de BRD als in Nederland vast te staan bij wie de voor re-
kening van de GmbH~BV gerealiseerde winsten kunnen worden belast. In de
BRD vult de administratie dit vacuum echter op door het opleggen van voorlo-
pige aanslagen indien de inschrijving lange tijd op zich laat wachten. Een ander
verschilpunt is, dat in de BRD de door de Grundungsgesellschaft behaalde
winsten niet, zoals in Nederland, in één keer worden toegerekend aan het eerste
boekjaar van de GmbH. In de BRD ziet men de inschrijving als het sein dat bij
de Grundungsgesellschaft (definitieve) KSt-aanslagen kunnen worden opge-
legd over de jaren waarin die winsten door haar zijn behaald. Met terugwer-
kende kracht wordt de Grundungsgesellschaft aangemerkt als een KSt-plichtige
GmbH. De door de Grundungsgesellschaft gerealiseerde resultaten worden dan
- anders dan in Nederland (vergelijk paragraaf 4.1 van dit hoofdstuk) - be-
last naar het KSt-regime ten tijde van het behalen van die resultaten door de
Grundungsgesellschaft. Die terugwerkende kracht treedt evenzeer op, indien de
inschrijving niet doorgaat. In dat geval worden bij de oprichters aanslagen op-
gelegd over de jaren waarin de betreffende winsten zijn gerealiseerd. Dit laatste
lijdt slechts uitzondering indien de Grundungsgesellschaft kan worden aange-
merkt als een KSt-plichtige nichtrechtsf~hige Verein in de zin van par. 1, eerste
lid, onder Se, KStG. In Nederland wordt op het moment waarop komt vast te
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staan dat de oprichting geen doorgang vindt, de voorperiodewinst toegerekend
aan de oprichters en belast in het jaar waarin de voorperiode is geëindigd. Van
terugwerkende kracht is dan geen sprake (zie paragraaf 4.2 van hoofdstuk X).

Zowel in Nederland als in de BRD zijn pogingen ondernomen om de BV i.o.
casu quo Grundungsgesellschaft te kwalificeren als een zelfstandig Vpb~KSt-
plichtig lichaam. In dit verband wordt de BV i.o. in Nederland meestal gekwali-
ficeerd als een burgerlijke maatschap op aandelen, de Grundungsgesellschaft in
de BRD als een nichtrechtsf~hige Verein. Deze kwalificaties zijn echter in de
meeste gevallen in strijd met de werkelijkheid en de bedoelingen van de oprich-
ters in de aan de civielrechtelijke totstandkoming van de BV casu quo GmbH
voorafgaande fase. Pogingen om de BV i.o.~Grundungsgesellschaft te kwalifi-
ceren als een fiscale BV of GmbH die ook kunnen bestaan als geen sprake is van
een civielrechtelijk totstandkomen van de BV of GmbH, lopen stuk op de tekst
van art. 2, Wet Vpb 1969 respectievelijk par. 1, KStG. Zonder een expliciete
wetswijziging ligt het niet voor de hand dat de HR of het BFH voor de toepas-
sing van de Vpb of de KSt een BV i.o. casu quo Grundungsgesellschaft zullen
aanmerken als BV of GmbH zonder dat enige relatie wordt gelegd met de civiel-
rechtelijke totstandkoming van die BV of GmbH. Liet het RFH nog ruimte be-
staan voor een dergelijke loskoppeling, het BFH heeft sedert 1952 de koppeling
met de civielrechtelijke totstandkoming uitdrukkelijk vastgehouden. Uitslui-
tend als de GmbH ook civielrechtelijk tot stand komt, kan de Grundungsgesell-
schaft met terugwerkende kracht worden gekwalificeerd als een GmbH. De
door onder andere Streckss bepleite kwalificatie van de Grundungsgesellschaft
als een fiscale GmbH die - onafhankelijk van de inschrijving in het handelsre-
gister - met KSt kan worden belast, lijkt dan ook zonder wetswijziging niet
realiseerbaar.

Het geheel overziende, levert de analyse van de fiscale behandeling van de
voorperiode in de BRD naar huidig recht, naar mijn mening geen nieuwe ge-
zichtspunten op, die van belang zouden kunnen zijn voor de oplossing van het
fiscale toerekeningsprobleem in Nederland. De in de BRD toegepaste `prakti-
sche' oplossing voor het vermijden van een heffingsvacuum door voorlopige
Vpb-aanslagen op te leggen verdient mijns inziens geen aanbeveling in Neder-
land gelet op de geringe rechtsbescherming die belastingplichtigen in ons sys-
teem wordt geboden tegen dergelijke aanslagen.

55. Streck, Die Ki)rperschaftsteuerpflicht juristischer Personen im Grundungsstadium, Der
Betriebs-Berater februari 1972, blz. 265; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht,
zesde druk, 1987, blz. 446; in andere zin: Schumann, Vorgesellschaft, Griindungsgesellschaft,
unechte Vorgesellschaft im Steuerrecht, GmbH-Rundschau 198I~8, blz. 1968. Vergelijk eveneens
Tipke~Kruse, Abgabenordnung~Finanzgerichtsordnung (losbladig), par. 33, nr. 14.
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Hoofdstuk VIII. Vpb-gevolgen van het bestaan
van een voorperiode voor de op te richten BV

1. Inleiding

De in deel 2 getrokken conclusies ten aanzien van het fiscale toerekeningspro-
bleem hebben gevolgen voor de heffing van Vpb en de toepassing van de WIR
bij de (op te richten) BV. Deze en mogelijk andere gevolgen van het bestaan van
een voorperiode voor de toepassing van de Wet Vpb 1969 en de WIR bij de (op
te richten) BV, komen in dee13 aan bod. In dit hoofdstuk worden in het bijzon-
der de Vpb-gevolgen van de preconstitutieve inbreng van de economische eigen-
dom van een onderneming nader belicht. Daartoe wordt in paragraaf 2 inge-
gaan op het onderscheid tussen de voor-voorperiode en de voorperiode. In pa-
ragraaf 3 wordt aandacht besteed aan de voorwaarden die worden gesteld aan
de doorgaans aan de voorperiode ten grondslag liggende inbrengovereenkomst.
Vervolgens komt in paragraaf 4 de problematiek van de bepaling van de fiscale
voorperiodewinst aan bod. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of de een-
maal opgerichte BV aanspraak kan maken op vermogensaftrek ter zake van de
in de voorperiode gerealiseerde winsten. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de
behandeling van enkele specifieke Vpb-problemen die in dit verband voor de op
te richten BV kunnen ontstaan. Deze problemen doen zich met name voor in het
kader van de deelnemingsvrijstelling van art. 13, Wet Vpb 1969, de fiscale een-
heid van art. 15, Wet Vpb 1969 en de verliesverrekening van art. 20, Wet Vpb
1969.

2. De voor-voorperiode

2.1. ALGEMEEN

Het is een algemeen erkend fiscaal beginsel dat slechts rekening kan worden ge-
houden met feiten die zich in een bepaalde periode hebben voorgedaan. Dit
brengt met zich mee, dat indien in een akte door partijen wordt gefingeerd dat
zich in het verleden bepaalde feiten hebben voorgedaan, dit voor de fiscale
wetstoepassing in principe geen effect kan sorteren. Dit geldt evenzeer, indien
de oprichters in de inbrengovereenkomst afspreken dat de inbreng in de op te
richten vennootschap wordt geacht in het verleden te hebben plaatsgehad. Dit
werd onder de Wet IB 1914 expliciet beslist in de in paragraaf 3 van hoofdstuk
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V behandelde uitspraak van de RvB Amsterdam van 26 oktober 1917, B. 2033,
alsmede in de resoluties van 22 juli 1919, B. 2663, en van 9 mei 1923, B. 3465. In
B. 9227 gaf de HR impliciet aan, dat hij geen rekening wenst te houden met de
in een inbrengovereenkomst opgenomen terugwerkende kracht.' In dat arrest
overwoog de HR, dat ingevolge de door de oprichters gesloten inbrengovereen-
komst, het bedrijf van de c.v. per 1 januari 1947 zou worden ingebracht in een
op te richten NV en,

`in afwachting van den inbreng, van genoemden datum af dat bedrijf wel is
waar door en op naam van de commanditaire vennootschap verder werd ge-
dreven, doch niet meer voor haar rekening, maar voor rekening van de op te
richten NV' (cursivering van mij; P.E.).

Deze situatie werd op één lijn gesteld met het geval dat een belastingplichtige
met een bestaande NV overeenkomt dat hij zijn bedrijf `met ingang van een in
de toekomst gelegen tijdstip' tegen de waarde op dat moment zal inbrengen.
Deze kwestie werd in het kader van de oprichting van een NV, voor het eerst ex-
pliciet aan de HR voorgelegd in het arrest van 4 november 1953, BNB 1954~ 18.
In de aan dit arrest ten grondslag liggende casus was op 5 mei 1948 een NV opge-
richt. In de van 8 december 1947 daterende inbrengovereenkomst was bepaald,
dat het in de NV in te brengen bedrijf werd geacht vanaf 1 januari 1947 voor re-
kening van de NV te komen. In geschil was, of de zogenaamde voor-voorperio-
dewinst, afkomstig uit het tijdvak 1 januari 1947 tot 8 december 1947, al dan
niet bij de oprichter-natuurlijk persoon met IB moest worden belast. De RvB
Rotterdam oordeelde dat deze winst belastbaar was bij de oprichter:

`dat toch de besteding van de winst, die op het moment van de staking van het
bedrijf, in dat bedrijf aanwezig was, niet was een handeling verricht in het ka-
der van de uitoefening van dat bedrijf, maar een besteding van het inkomen,
dat appellant uit dat bedrijf had genoten'.

De HR baseerde zijn oordeel op de in de onderhavige inbrengovereenkomst
voorkomende terugwerkende kracht:

`dat immers in geval van liquidatie of overdracht van een bedrijf onderscheid
moet worden gemaakt tussen de winst over het tijdvak, dat aan de liquidatie
of de overdracht voorafgaat, althans op de overdracht of de liquidatie geen
betrekking heeft, te berekenen op den voet van hetgeen bij de artt. 6 tot en
met 12 (oud) is bepaald, en de eigenlijke liquidatie- of overdrachtswinst,
welke met inachtneming van art. 20 moet worden berekend;

dat de verplichting tot afstand van de winst van belanghebbendes bedrijf

I. Vergelijk Tekenbroek, Het inbrengen van winst met terugwerkende kracht in een NV, MAB
1952~10, blz. 407.
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van 1 Januari tot 8 December 1947, evenals die tot overdracht van het bedrijf
zelf, behoorde tot de factoren, welke bepalend waren voor de berekening van
de overdrachtswinst of het overdrachtsverlies, bestaande naar het voor-
schrift van art. 20, lid 3(oud) in het verschil tussen het (met inbegrip van ge-
noemde winst) overgedragen bedrijfsvermogen en den overdrachtsprijs, die
in het onderhavige geval gevormd werd door de aandelen, welke belangheb-
bende voor het inbrengen van zijn bedrijf verwierf'.

In zijn noot bij dit arrest signaleert Wisselink, dat de HR de verplichting tot af-
stand van de winst samentrekt met de inbreng van het bedrijf in de NV. Behalve
het ingebrachte bedrijf, dient voor de fiscale winstberekening van de NV ook de
afgestane voor-voorperiodewinst als kapitaalstorting te worden aangemerkt.
Deze winst wordt derhalve niet zowel bij de oprichters als bij de NV belast.z In
het arrest van 4 november 1953, BNB 1953~3363, had de HR dit reeds beslist
naar aanleiding van een geschil dat betrekking had op een stichting. Deze werd

op 12 augustus 1946 opgericht. In de stichtingsakte was bepaald dat de winst
vanaf 1 juli 1945 voor rekening van de stichting was. De HR besliste dat dit feit
geenszins betekende, dat de winst behaald tussen 1 juli 1945 en 12 augustus 1946
door de stichting ook fiscaal als winst werd genoten:

`dat toch de X-Vereniging wel de voor de oprichting van belanghebbende in
haar voor eigen rekening gevoerd bedrijf gemaakte winst als mede-opricht-
ster van belanghebbende aan deze kon doen ten goede komen, doch dit niet
wegnam dat deze winst door de X-Vereniging was behaald en door belang-
hebbende als kapitaalinbrengwerd verkregen' (cursivering van mij; P.E.).

In het arrest van 9 november 1988, BNB 1989~17, oordeelde de HR:

`(dat) het enkele feit dat bij de akte van oprichting de voordien door de
oprichters genoten winst of het voordien door hen geleden verlies achteraf
wordt bestemd om in de vennootschap te worden ingebracht, niet meebrengt
dat bedoelde winst of bedoeld verlies niet door de oprichters is genoten
respectievelijk geleden'.

Naar mijn mening dient ingeval geen nominaal aandelenkapitaal of agio met
betrekking tot de voor-voorperiodewinst is bedongen, deze winst bij de NV te

2. Anders: Visser in FED IB: Art. 20 : 3. Hij is van mening dat ook de voor-voorperiodewinst voor

de NV een belaste bate vormt.
3. Vergelijk ook de noot van Tekenbroek in BNB 1953I336 alsmede Scheltens, De Naamloze Ven-

nootschap in oprichting, in rechtspraak en literatuur, Maandblad voor belastingrecht, juli-augus-

tus 1954, nr. 9~10, blz. 158.
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worden aangemerkt als informeel kapitaal.' Aardemas betwijfelt of daarvan
sprake is, omdat:

`in beginsel (. ..) toch (moet) worden aangenomen dat op zakelijke basis tot
de voorovereenkomst en de daarbij behorende afspraken is gekomen'.

Mede gelet op HR 25 oktober 1935, B. 7003, sinds welk arrest wordt aangeno-
men dat agio slechts als fiscaal erkend gestort kapitaal wordt aangemerkt indien
en voor zover het daadwerkelijk in de boeken van de NV is opgenomen, geeft
hij het advies voor-voorperiodewinst commercieel als agio te boeken. Mijns in-
ziens is voor de kwalificatie van de voor-voorperiodewinst bij de vennootschap
van doorslaggevend belang, dat deze winst achteraf door de oprichters aan de
vennootschap wordt afgestaan in hun hoedanigheid van (toekomstige) aandeel-
houders. Aangezien in de onderhavige arresten formeel met betrekking tot deze
winst geen kapitaal was bedongen, blijft dan nog slechts de mogelijkheid van
informeel kapitaal over. Ik beschouw BNB 1953I336 en BNB 1954~18 dan ook
als voorboden van het arrest HR 3 april 1957, BNB 1957~ 165, waarin het infor-
meel kapitaal expliciet door de HR werd erkend. Voor de fiscale wetstoepassing
mag het naar mijn mening overigens geen verschil uitmaken of de voor-voor-
periodewinst wordt aangemerkt als agio dan wel als informeel kapitaal. In
beide gevallen gaat deze winst tot het fiscaal gestorte kapitaal behoren.

2.2. DE VOOR-VOORPERIODE IN HET KADER VAN ART. 18, WET IB ~q6q

Met betrekking tot de aanvaarding van de in een inbrengovereenkomst opgeno-
men terugwerkende kracht, toonde de praktijk zich al gauw soepeler dan de
leer. Onder de werking van de resolutie van 2 juni 1947, B. 8462, waarin de ge-
ruisloze omzetting van een IB-onderneming in een NV onder bepaalde voor-
waarden werd toegestaan, was, aldus de Redactie V-N6, de praktijk gegroeid:

`dat men soms pas tegen het einde van het boekjaar het besluit nam een NV
op te richten en vele insiders wisten dat, wanneer alles meeliep en de NV nog
voor het einde van het boekjaar perfect was (akte plus verklaring), men de re-
sultaten van dat gehele boekjaar nog voor rekening van de NV kon laten ko-
men' .

In punt 7 van de naar aanleiding van de eerste, op art. 18, Wet IB 1964 geba-

4. [n dezelfde zin Bartel, Familievennootschappen, FM nr. 2, derde druk, 1981, blz. 26; vergelijk
ook Hofstra, Rechtspraakoverzicht, De NV april 1970, blz. 7.
5. Aardema, aantekening in FED !B '64: Art. 7: 245 (Hof 's-Hertogenbosch 23 september 1977,
BNB 1979~22).
6. V-N 1965, blz. 633.
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seerde standaardvoorwaarden uitgevaardigde resolutie van 21 september 1965,
BNB 1965~270, werd aan deze praktijk paal en perk gesteld. Wanneer de in-
brengovereenkomst binnen zes maanden na het laatste volledige boekjaar van
de inbrengers was gesloten, werd `om praktische redenen' desgewenst mede-
werking verleend aan omzetting met terugwerkende kracht per de eerste dag
van het op het laatste volledige boekjaar volgende boekjaar. Aldus werd een
voor-voorperiode van maximaal zes maanden erkend. Wel werd in punt 8 van
deze resolutie de voorwaarde opgenomen dat binnen twaalf maanden na het
overgangstijdstip de NV tot stand diende te komen. In de resolutie van 3 okto-
ber 1966, BNB 1966~255, werd de maximaal aanvaardbare terugwerkende
kracht verlengd tot negen maanden. In punt 8 werd naast de voorwaarde dat de
NV binnen twaalf maanden na het overgangstijdstip tot stand dient te komen,
tevens de voorwaarde opgenomen dat ook de inbreng (dat wil zeggen de leve-
ring van de tot de onderneming behorende activa aan de BV; vergelijk para-
graaf 2 van hoofdstuk III) binnen die termijn moet plaatsvinden. De twaalf-
maandsperiode werd in de resolutie van 17 juli 1967, BNB 1967~189, verlengd
tot vijftien maanden. In de resolutie van 22 april 1985, BNB 1985~154, werd in
punt 10 een extra vereiste gesteld voor het honoreren van de terugwerkende
kracht van maximaal negen maanden. Het creëren van een voor-voorperiode
mocht niet het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel tot gevolg hebben.
Terugwerkende kracht naar een andere datum dan de eerste dag van het op het
laatste volledige boekjaar volgende boekjaar zou niet worden verleend. Verder
werd in dit verband bepaald, dat het bestaan van de voorovereenkomst en het
tijdstip waarop deze is gesloten in ieder geval vaststaan, indien deze blijken uit
een geregistreerde akte. `Wellicht ten overvloede', werd er verder op gewezen
dat belanghebbenden in geval van een omzetting met terugwerkende kracht
geen aanspraak kunnen maken op zelfstandigenaftrek en dotaties aan de oude-
dagsreserve met betrekking tot de voor-voorperiode. Een verdere aanscherping
vond plaats in de resolutie van 25 juli 1986, BNB 1986I271. Met betrekking tot
geruisloze omzettingen waarvan het overgangstijdstip na 25 juli 19861igt, geldt
het geregistreerd zijn van de inbrengovereenkomst als een extra voorwaarde
voor het honoreren van de terugwerkende kracht. Ten slotte werd in Infobulle-
tin 87I758' een mededeling van de staatssecretaris opgenomen met betrekking
tot de na 1 januari 1987 ontstane mogelijkheid van oprichting van een BV door
één oprichter. In een dergelijk geval is het, aldus de staatssecretaris,

`denkbaar dat een overeenkomst gesloten wordt tussen de oprichter en de op
te richten vennootschap, waarbij de oprichter zich verbindt tot een zekere in-
breng op de door hem aan te nemen aandelen. Deze inbrengverplichting kan
worden neergelegd in een overeenkomst waarbij de oprichter handelt ener-

7. Ook gepubliceerd in V-N 1988, blz. 854, punt 13.
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zijds voor zich zelf en anderzijds namens de op te richten vennootschap.
Daarnaast is het mogelijk dat de oprichter eenzijdig een intentieverklaring
opstelt, waarin hij zijn voornemen tot uitdrukking brengt. Beide mogelijkhe-
den acht ik aanvaardbaar. Het heeft mijn instemming als de Inspecteurs aan
een eenzijdige intentieverklaring of een voorovereenkomst als hiervoor be-
doeld, dezelfde gevolgen verbinden als aan een voorovereenkomst zoals die
tot 1 januari jl. gebruikelijk was. De overige voorwaarden die in het vermelde
lid 10 zijn opgenomen (tijdige registratie, geen incidenteel fiscaal voordeel),
blijven uiteraard van kracht'.

Resumerend, worden in geval van een geruisloze omzetting ex art. 18, Wet IB
1964, de volgende voorwaarden gesteld aan het honoreren van een voor-voor-
periode van maximaal negen maanden:

1. De voorovereenkomst c.q. intentieverklaring moeten zijn gesloten en gere-
gistreerd binnen negen maanden na het laatste volledige boekjaar van de in-
brengers.

2. Het verlenen van de terugwerkende kracht mag niet tot gevolg hebben dat
een incidenteel fiscaal voordeel wordt behaald.

3. Met betrekking tot de voor-voorperiode kunnen de inbrengers geen onder-
nemingsfaciliteiten claimen.

4. De BV dient tot stand te komen - en de inbreng dient te geschieden - bin-
nen 15 maanden na het tijdstip van de overgang van de heffing van IB naar
de heffing van Vpb.

2.3. DE VOOR-VOORPERIODE IN HET KADER VAN ART. 14, TWEEDE LID, WET VPB 1969

De eerste standaardvoorwaarden in het kader van de `onechte bedrijfsfusie'
van art. 14, tweede lid, Wet Vpb 1969, werden gepubliceerd in de resolutie van
25 september 1970, BNB 1970~234. In de toelichting op deze standaardvoor-
waarden kwam geen expliciete bepaling voor inzake het eventueel honoreren
van terugwerkende kracht. Volgens Dijstelbloeme werd in de praktijk in het al-
gemeen niet geëist dat een inbrengovereenkomst werd opgemaakt. Inbreng
naar de toestand op de laatste balansdatum werd toegestaan onder de voor-
waarde, dat de oprichting en de overdracht voor het einde van het (boek)jaar
waren voltooid. Eerst in de resolutie van 4 mei 1983, BNB 1983~173, kwam in
punt 8 een bepaling voor inzake de voor-voorperiode. Indien de overdracht van
(het zelfstandig onderdeel van) de onderneming plaatsvond aan een daartoe op-
gericht lichaam en ter zake van die overdracht binnen negen maanden na de

8. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennoot-
schappen, dissertatie, 1984, FM nr. 37, blz. 233.
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aanvang van een boekjaar van de overdrager een inbrengovereenkomst was
gesloten, werd om praktische redenen desgewenst het overgangstijdstip gesteld
op de aanvang van dat boekjaar, mits:

- het verlenen van de terugwerkende kracht niet tot gevolg had dat een inci-
denteel fiscaal voordeel werd behaald en

- de oprichting van en de inbreng in de overnemer binnen vijftien maanden
plaatsvonden.

Het bestaan van een inbrengovereenkomst en het tijdstip waarop deze is geslo-

ten staan `in ieder geval' vast, indien sprake is van een geregistreerde akte. In de

meest recente resolutie van 12 oktober 1987, BNB 1987~316, werd in punt 4.1

aan deze voorwaarden toegevoegd, dat het bestaan van een inbrengovereen-
komst en het tijdstip waarop deze is geslo[en ook in ieder geval vast staan, in-

dien binnen de termijn van negen maanden de verklaring van geen bezwaar op

de statuten van het op te richten lichaam is aangevraagd. Het vorenstaande
werd van overeenkomstige toepassing verklaard in het geval van oprichting van

het lichaam door één oprichter die daartoe een intentieverklaring heeft opge-

steld. Anders dan bij de geruisloze omzetting ex art. 18, Wet IB 1964, is het in
het kader van art. 14, tweede lid, Wet Vpb 1969, voor de erkenning van de voor-

voorperiode dus niet verplicht dat de inbrengovereenkomst wordt geregis-

treerd. Registratie wordt slechts aanbevolen.

3. De inbrengovereenkomst en Vpb-heffing

3.1. ALGEMEEN

In hoofdstuk IV is onderscheid gemaakt tussen een drietal overeenkomsten die

in het kader van de oprichting van een BV worden aangeduid als voorovereen-

komsten. Voor de toepassing van de Wet Vpb 1969 heeft de oprichtingsover-
eenkomst geen directe betekenis. Deze overeenkomst geeft slechts aan, dat naar
verwachting een Vpb-plichtige BV zal worden opgericht. Over het object van

belastingheffing wordt niets bepaald. Dit is anders in geval van een tussen de

oprichters en de op te richten BV gesloten overeenkomst houdende de inbreng
van de onderneming per een bepaalde - in de voorperiode gelegen - datum in

de toekomstige vennootschap, dan wel in geval van een tussen de oprichters en

de op te richten BV gesloten overeenkomst, waarbij de onderneming tegen een
vastgestelde prijs aan de BV wordt verkocht. Als gevolg van deze preconstitu-
tieve overeenkomsten hebben de oprichters in de voorperiode niet meer de eco-

nomische eigendom maar nog slechts de preconstitutieve eigendom van de

voorheen voor eigen rekening gedreven onderneming. Zij vervullen in dat tijd-
vak de functie van bewindvoerders van de op te richten BV. De in de voorperio-
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de gerealiseerde winsten worden niet rechtstreeks door de oprichters genoten
maar, in afwachting van de oprichting van de BV, geïncasseerd en `beheerd' na-
mens en ten behoeve van de toekomstige BV.

De preconstitutieve inbrengovereenkomst is weer in de belangstelling komen
te staan naar aanleiding van de afschaffing per 1 januari 1987 van het vereiste
van meerzijdigheid bij de oprichting van een BV. Een door de eenmansoprich-
ter met de op te richten BV gesloten inbrengovereenkomst voorkomt dat een
derde moet worden ingeschakeld voor het tot stand brengen van de inbreng-
overeenkomst. Niet alleen in civielrechtelijk opzicht (zie daarvoor paragraaf 3
van hoofdstuk IV), maar ook in fiscaalrechtelijk opzicht kan naar mijn mening
een door de eenmansoprichter gesloten preconstitutieve inbrengovereenkomst
het beoogde effect sorteren. Door een preconstitutieve inbrengovereenkomst
bindt de inbrenger zich aan de op te richten vennootschap. Het aantal oprich-
ters is wat dit betreft irrelevant. Ook de eenmansoprichter bevindt zich ten aan-
zien van de preconstitutief ingebrachte onderneming in de positie van bewind-
voerder. Hij heeft niet meer de economische eigendom van deze onderneming.
Waardeveranderingen gaan in eerste instantie de op te richten BV aan. Na de
oprichting van de BV zal de oprichter rekening en verantwoording moeten af-
leggen over het gevoerde beheer. Mits de oprichting doorgang vindt, acht ik het
dan ook terecht, dat de voorperiodewinst niet bij de eenmansoprichter maar bij
de BV wordt belast. Van een rechtstreeks - onbezwaard - genieten van de
voorperiodewinst door de oprichter kan eerst sprake zijn, indien komt vast te
staan dat de oprichting geen doorgang zal vinden. Een zelfde conclusie kan
worden getrokken ten aanzien van de door de eenmansoprichter met de op te
richten BV gesloten overeenkomst tot verkoop van de onderneming tegen een
vastgestelde prijs. In de hiervoor aangehaalde mededeling in Infobulletin 87~
758 alsmede in de resolutie van 12 oktober 1987, BNB 1987~316, gaat de staats-
secretaris voor de toepassing van de geruisloze inbreng van art. 18, Wet IB 1964
en de `onechte' bedrijfsfusie van art. 14, tweede lid, Wet Vpb 19699, nog een
stap verder. Behalve een door de eenmansoprichter en de op te richten BV geslo-
ten inbrengovereenkomst, erkent hij daarin ook een door de oprichter eenzijdig
opgestelde intentieverklaring waarin hij zijn voornemen tot uitdrukking brengt
dat vanaf een bepaalde - in de toekomst gelegen - datum de in te brengen on-
derneming voor rekening en risico van de op te richten BV zal worden gedreven.
In de jurisprudentie is een dergelijke intentieverklaring zijdelings aan de orde
geweest in het hiervoor reeds aangehaalde arrest van 4 november 1953, BNB
1953I336. De oprichter van de onderhavige stichting, een vereniging, had vol-
gens de inspecteur het voornemen het boekhoudbureau per 1 juli 1945 in de
vorm van een stichting te exploiteren. In zijn noot bij dit arrest stelt Tekenbroek
dat:

9. Ik ga ervan uit, dat de fiscus ook in geval van een ruisende inbreng de intentieverklaring erkent.
Mijns inziens is er geen reden voor die situatie een uitzondering te maken.
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`het bloot aanwezig zijn van een dergelijk voornemen (. ..) juridisch irrele-
vant (is)'.

Ook in geval van de oprichting van een BV verhindert naar mijn mening een in-
tentieverklaring strikt genomen niet, dat de voorperiodewinst in eerste instantie
rechtstreeks wordt genoten door de eenmansoprichter. Ten vroegste op het mo-
ment van oprichting van de BV wordt deze winst door de oprichter ingebracht.
Bij de oprichter bestaat in dat geval geen verplichting ten opzichte van de BV
om rekening en verantwoording af te leggen ter zake van het beheer over de in
de voorperiode gedreven onderneming. Er is immers geen sprake geweest van
een preconstitutieve inbrengovereenkomst gevolgd door de preconstitutieve in-
breng van de economische eigendom van de onderneming. De situatie die wordt
gecreëerd als gevolg van een door de eenmansoprichter opgestelde eenzijdige
verklaring, waarin hij het voornemen uitspreekt dat hij vanaf een bepaalde da-
tum de in te brengen onderneming voor rekening en risico van de toekomstige
BV zal drijven, komt echter dermate overeen met die welke voortvloeit uit een
door de eenmansoprichter met de op te richten BV gesloten preconstitutieve in-
brengovereenkomst gevolgd door de preconstitutieve inbreng van de economi-
sche eigendom van de onderneming, dat een gelijke fiscale behandeling naar
mijn mening in overeenstemming is met een redelijke wetstoepassing. Zowel in
geval van een preconstitutieve inbrengovereenkomst als in geval van een inten-
tieverklaring, wenst de eenmansoprichter immers afstand te doen van de econo-
mische eigendom van de onderneming ten gunste van de op te richten BV.'o

Een nadeel van het huidige systeem is, dat vooral eenmansoprichters bloot
zullen staan aan de verleiding optimaal gebruik te maken van het in het vorige
hoofdstuk beschreven heffingsvacuiim in de voorperiode, door zo lang moge-
lijk te wachten met het oprichten van de BV. Zij hoeven immers geen rekening
te houden met eventuele mede-oprichters die belang zouden kunnen hebben bij
een snelle oprichting van de BV. Anderzijds zullen inspecteurs vooral bij een-
mansoprichters geneigd zijn zich te terughoudend op te stellen met betrekking
tot de aanvaarding van intentieverklaringen dan wel preconstitutieve inbreng-
overeenkomsten. Deze ongewenste tendensen zouden aanmerkelijk worden te-
ruggedrongen na invoering van mijn in het vorige hoofdstuk gedane voorstellen
om in de eerste plaats aan de voorperiode een maximaal toegestane termijn van
twee jaren te verbinden en in de tweede plaats om reeds in de voorperiode Vpb
te heffen over de in dat tijdvak voor rekening van de op te richten BV gereali-
seerde winsten.

10. Vergelijk eveneens: Stevens, Inbrengperikelen, MBB 1987~7-8, blz. 166.
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3.2. FORMELE ASPECTEN

Het is opvallend, dat ondanks de aan een inbrengovereenkomst verbonden niet
geringe fiscale en civielrechtelijke gevolgen, noch in de jurisprudentie noch in
de literatuur veel aandacht wordt besteed aan de vereisten waaraan een derge-
lijke overeenkomst zou moeten voldoen. In beginsel is de inbrengovereenkomst
vormvrij. Zij kan zelfs mondeling worden aangegaan. Alleen in het kader van
de geruisloze inbreng van art. 18, Wet IB 1964 wordt sedert de resolutie van 25
juli 1986, BNB 1986~271, als extra eis voor het erkennen van een voor-voorpe-
riode van maximaal negen maanden gesteld, dat de inbrengovereenkomst casu
quo intentieverklaring moeten worden geregistreerd. Verder worden in het ka-
der van de standaardvoorwaarden van art. I5, Wet Vpb 1969 enkele formele
eisen gesteld aan de oprichtings- en inbrengovereenkomst in geval van een fis-
cale eenheid met een nieuw opgerichte moedermaatschappij. Deze worden in
paragraaf 5.3 van dit hoofdstuk behandeld. Het behoeft overigens geen betoog,
dat uit bewijstechnisch oogpunt een schriftelijk vastgelegde inbrengovereen-
komst dan wel intentieverklaring de voorkeur verdienen. Mogelijk is, dat men
de handtekening laat legaliseren of dat men ter verkrijging van een vaste datum
de inbrengovereenkomst of intentieverklaring registreert. Ook is denkbaar dat
de inbrengovereenkomst notarieel wordt verleden." Het bestaan van een in-
brengovereenkomst kan ook uit de omstandigheden worden afgeleid. Dijstel-
bloem' 2 noemt als voorbeeld van dergelij ke omstandigheden, het namens de op
te richten vennootschap verrichten van transacties of het verstrekken van een
(gedetailleerde) opdracht aan de notaris om de oprichting en de inbreng voor te
bereiden. In dit verband kan ook worden gewezen op de uitspraken van Hof
's-Hertogenbosch van 23 september 1977, BNB 1979~22, en van Hof Leeuwar-
den van 23 september 1986, Infobulletin 88~87. In deze uitspraken werd uit de
feitelijke omstandigheden het bestaan van een (mondelinge) inbrengovereen-
komst afgeleid. Een schriftelijke inbrengovereenkomst kan ook de feitelijk tus-
sen partijen bestaande toestand vastleggen. Van terugwerkende kracht is dan
geen sprake. Dit was bijvoorbeeld aan de orde in Hof 's-Hertogenbosch 27 mei
1977, BNB 1978~235. In andere zin werd beslist door het Hof Amsterdam in de
uitspraak van 2 februari 1987, BNB 1988~165. In casu had belanghebbende niet
aannemelijk kunnen maken dat voorafgaande aan het moment dat de onderne-
ming voor rekening en risico van de op te richten BV werd gedreven, een (mon-
delinge) inbrengovereenkomst was gesloten. Wijzigingen in de bij de inbreng-
overeenkomst betrokken partijen leiden er in het algemeen toe, dat een nieuwe
inbrengovereenkomst tot stand is gekomen. Dit werd aangenomen door Hof
's-Hertogenbosch in de uitspraak van 23 september 1979, BNB 1979~22. Alleen

1 I. Vergelijk IJsselmuiden, Geruisloze omzetting, FED-brochure, derde druk, 1976, blz. 14.
12. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennoot-
schappen, dissertatie, 1984, FM nr. 37, blz. 223.

138



INBRENGOVEREENKOMST EN VPB-HEFFING

indien de rechten en verplichtingen van de rechtsvoorganger uitdrukkelijk door
de nieuwe inbrenger met instemming van alle overige contractanten worden
overgenomen, kan de oorspronkelijke inbrengovereenkomst in stand blijven."

Naar mijn mening vereist het belang van een preconstitutieve inbrengover-
eenkomst, dat strengere criteria dan tot dusverre zijn gehanteerd, worden aan-
gelegd ter beoordeling van de realiteitswaarde van een dergelijke overeen-
komst. Behalve de ten behoeve van de fiscale toerekening van de resultaten uit
de voorperiode van wezenlijk belang zijnde bepaling dat op de aandelen zal
worden gestort door middel van inbreng van een onderneming en dat (de econo-
mische eigendom van) die onderneming op een in de voorperiode gelegen datum
preconstitutief wordt ingebracht, dient naar mijn mening de eis te worden
gesteld dat in die overeenkomst een nauwkeurige omschrijving wordt opgeno-
men van de tot de in te brengen onderneming behorende activa en passiva." Er
mag geen twijfel over bestaan welke activa wel en welke niet preconstitutief
worden ingebracht. In reële verhoudingen is het immers ondenkbaar dat par-
tijen genoegen nemen met een vage omschrijving van het verkochte object.
Uiterlijk dient een dergelijke omschrijving naar mijn mening te worden op-
gesteld op het moment van de preconstitutieve inbreng van de economische
eigendom van de onderneming; op dat moment aanvaarden de namens de op te
richten BV handelende oprichters de inbreng en doen de inbrengende oprichters
afstand van de economische eigendom van het ingebrachte. In de uitspraak van
Hof's-Hertogenbosch van 15 juni 1979, V-N 1980, blz. 2426, punt 10, pakte het
achterwege laten van een dergelijke specificatie merkwaardig genoeg in het
voordeel van belastingplichtige uit. In casu was in 1972 een inbrengovereen-
komst gesloten op grond waarvan per 1 oktober 1972 het transportbedrijf waar-
van belanghebbende een van de firmanten was, zou worden ingebracht in een
BV. De levering van de tot de onderneming behorende activa aan de BV vond in
1974 plaats, met uitzondering van het vanaf 1968 tot het firmavermogen beho-
rend onroerend goed. In geschil was, wanneer voor de toepassing van de inves-
teringsaftrek het gebouw was vervreemd. De inspecteur stelde zich op het stand-
punt dat het vervreemdingsmoment samen viel met de datum van de inbreng-
overeenkomst, hetgeen zou betekenen dat de vervreemding binnen de zesjarige
desinvesteringstermijn zou vallen. Het Hof 's-Hertogenbosch besliste echter
dat eerst in 1974 een onttrekking van het onroerend goed aan het onderne-
mingsvermogen had plaatsgevonden. Ten aanzien van de inbrengovereenkomst
overwoog het hof:

13. Aardema, aantekening in FED IB'64: Art. 7: 245 (Hof's-Hertogenbosch 23 september 1977,
BNB 1979~22) en Bartel, Familievennootschappen, FM nr. 2, derde druk, 1981, blz. 31.
14. Vergelijk in dit verband eveneens de uitspraak van HofArnhem van 19 juli 1984, BNB 1986~ 153,
alsmede de annotatie van Hofstra bij HR 21 september 1988, BNB 1989~5.
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`dat in de in de vorige overweging bedoelde voorovereenkomst weliswaar is
bepaald dat belanghebbende en zijn medefirmant het gehele door hen ge-
voerde bedrijf in de BV zullen inbrengen en dat de gehele bedrijfsexploitatie
met ingang van 1 oktober 1972 voor rekening en risico van de BV zal worden
gevoerd, doch hieraan - nu niet gesteld of gebleken is dat het gebouw voor
het in de BV ingebrachte bedrijf van zo essentieel belang is en met dat bedrijf
zo nauw verbonden is dat het te dezen geacht moet worden onlosmakelijk
met het bedrijf te zijn verbonden - niet de conclusie mag worden verbonden
dat zij de verplichting op zich hebben genomen alle tot het ondernemingsver-
mogen behorende activa en met name ook het gebouw in de BV in te bren-
gen'.

Naar mijn mening had in het onderhavige geval realiteitswaarde aan de in-
brengovereenkomst moeten worden ontzegd. In reële verhoudingen is het on-
denkbaar, dat geen nauwkeurige omschrijving wordt opgemaakt van de tot de
onderneming behorende activa en passiva die aanwezig zijn op het moment dat
de economische eigendom van die onderneming wordt overgedragen. In ieder
geval hebben koper en verkoper er alle belang bij te weten of een zo belangrijk
actief als het pand tót de overgedragen onderneming behoort. Een andere voor-
waarde die mijns inziens aan een reële preconstitutieve inbrengovereenkomst
moet worden worden gesteld is, dat in die overeenkomst de deelname van elk
der inbrengers in het aandelenkapitaal wordt vastgelegd. In reële verhoudingen
zullen de inbrengers willen weten waarop zij recht hebben in ruil voor hun in-
breng. Ook de machtsverhoudingen tussen de oprichters na de preconstitutieve
inbreng zullen in belangrijke mate worden bepaald door de mate waarin elk van
de oprichters gaat participeren in het toekomstige aandelenkapitaal. In HR 29
september 1982, BNB 1983~35, was het feit dat de uiteindelijke kapitaaldeel-
name van de oprichters afweek van de overeengekomen kapitaaldeelname in de
drie jaar voordien gesloten inbrengovereenkomst, voor het Hof Arnhem één
van de gronden om te beslissen, dat de onderhavige inbrengovereenkomst niet
de tussen betrokkenen werkelijk bestaande rechtstoestand weergaf. De in de
voorperiode gerealiseerde winst moest daarom aan de oprichters worden toege-
rekend. Daarbij speelde tevens een rol, dat de partijen gedurende lange tijd geen
uitvoering hadden nagestreefd van de oprichtings- en inbrengovereenkomst.' S

Het vraagstuk in hoeverre aan een inbrengovereenkomst nog realiteits-
waarde kan worden toegekend indien de oprichting van de BV meerdere jaren
op zich laat wachten, is behandeld in paragraaf 4.2.1 van hoofdstuk VII.

I5. Vergelijk in dit verband eveneens Hof Leeuwarden 2 juli 1975, BNB 1976I107.
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4. De fiscale winstbepaling

4.1. ALGEMEEN

De bepaling in de inbrengovereenkomst dat de in de voorperiode gerealiseerde
resultaten voor rekening en risico van de op te richten vennootschap zijn, heeft
ook gevolgen voor de fiscale berekening van de voorperioderesultaten. Uit het
gegeven dat de oprichters in de voorperiode de functie van bewindvoerders ver-
vullen volgt, dat de fiscale bepaling van de voorperiodewinst vanuit het
perspectief van de op te richten vennootschap dient plaats te vinden. De speci-
fieke rol die de oprichters zichzelf tijdens de voorperiode hebben toegekend,
verlangt, dat zij zich wat betreft de bepaling van de voorperiodewinst - met
uitschakeling van persoonlijke omstandigheden - zoveel mogelijk verplaatsen
in de positie van de op te richten vennootschap. In het arrest van 18 oktober
1967, BNB 1968~46, heeft de HR op dit punt de in B. 9227 uitgezette lijn princi-
pieel doorgetrokken. In de tot dit arrest aanleiding gevende casus werd belang-
hebbende, een NV, op 16 november 1964 opgericht. Krachtens een inbreng-
overeenkomst werd door één van de oprichters~natuurlijke personen een on-
derneming ingebracht, die vanaf 1 juli 1963 voor rekening van belanghebbende
werd gedreven. Op 1 juli 1963 was sprake van een in de onderneming aanwezige
goodwill van f 250 000. Deze - door de inbrenger zelf gekweekte - goodwill
was niet geactiveerd op de balans van de ingebrachte onderneming. In geschil
was, of ter bepaling van de aan het eerste boekjaar van de NV toe te rekenen
voorperiodewinst, de afschrijving over de goodwill al dan niet met inachtne-
ming van de voorperiode kon worden berekend. Het Hof 's-Gravenhage stelde
de inspecteur in het gelijk. Volgens het hof diende de voorperiodewinst te wor-
den bepaald volgens de regels van winstbepaling, welke zouden hebben gegol-
den indien de inbrenger de winst zou hebben genoten. De HR casseerde deze uit-
spraak. Het oordeel van het hof inet betrekking tot de bepaling van de voorpe-
riodewinst was onjuist:

`dat toch bij de berekening van deze winst als bestanddeel van de winst van
belanghebbende over haar eerste, op 31 december 1964 geëindigde boekjaar,
moet worden uitgegaan van de balans per 1 juli 1963, zoals deze ingevolge de
akte van oprichting van belanghebbende in overeenstemming met hetgeen
haar oprichters dienaangaande op 1 juli 1963 waren overeengekomen, heeft
gediend voor de vaststelling van het bedrag, waarvoor zij het bedrijf door in-
breng heeft verkregen, en de bestendige gedragslijn moet worden inachtgeno-
men, die zij voor de bepaling van haar jaarlijkse winst volgens goed koop-
mansgebruik heeft gekozen en slechts kan wijzigen, indien bijzondere om-
standigheden dit rechtvaardigen'.
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Terecht merkt Hofstra1ó over dit arrest op, dat de overwegingen van de HR zo
algemeen luiden, dat principieel de kwestie van de bepaling van de voorperiode-
winst door de HR is beslist. In aansluiting hierop, stond de HR in het arrest van
7 mei 1980, BNB 1980~274, toe, dat een BV bij de berekening van de jaarlijkse
pensioenlast van een in eigen beheer volgens de lineaire methode opgebouwd
pensioenrecht ten behoeve van haar oprichter, rekening hield met de voorpe-
riode. Ervan uitgaande dat de voorperiodewinst moet worden bepaald alsof de
BV reeds in de voorperiode bestaat, kende de HR naar mijn mening terecht in
dit arrest geen betekenis toe aan het feit dat in de voorperiode geen dienstbe-
trekking tussen een oprichter en de op te richten BV kan bestaan. t' Voor de
winstberekening van de BV is immers niet relevant of in de voorperiode sprake
is geweest van een civielrechtelijke dienstbetrekking, maar slechts of kosten zijn
gemaakt met betrekking tot de in dat tijdvak ten behoeve van haar verrichte ar-
beid. Dit komt ook duidelijk naar voren in de overwegingen van de HR:

`dat goed koopmansgebruik toelaat bij de waardering van pensioenverplich-
tingen voor één of slechts enkele werknemers ervan uit te gaan dat het kapi-
taal dat op de pensioendatum beschikbaar zal moeten zijn aldus wordt opge-
bouwd dat in elk der jaren waarin de werknemer ten behoeve van de onderne-
ming werkzaam is geweest een gelijk bedrag ten laste van de winst wordt ge-
bracht;

dat, nu vaststaat dat de directeur van belanghebbende vanaf 1 januari 1973
(het begin van de voorperiode; P.E.) ten behoeve van haar werkzaam is ge-
weest (cursivering van mij; P.E.), het Hof terecht heeft aanvaard dat te reke-
nen vanaf die datum tot aan de pensioendatum - 1 december 1991 - telken-
jare een gelijk bedrag ten laste van de winst van belanghebbende wordt ge-
bracht' .

Het feit dat winst is gerealiseerd voordat de BV civielrechtelijk bestaat, behoeft
derhalve niet in de weg te staan aan de bepaling van die winst volgens uitsluitend
voor de BV geldende maatstaven. Dit geldt mijns inziens evenzeer voor de bij de
winstberekening te elimineren invloed van de (toekomstige) aandeelhouder als
zodanig. Ook in de voorperiode plaatsvindende kapitaalstortingen en onttrek-
kingen dienen derhalve te worden bepaald alsof de BV reeds in de voorperiode
bestaat. Dit betekent, dat de vraag of sprake is van een onttrekking, niet dient te
worden beoordeeld naar de omstandigheden ten tijde van de totstandkoming
van de BV, maar naar die ten tijde van de (eventuele) bevoordeling in de voorpe-

l6. Hofstra, Rechtspraakoverzicht, De NV april 1970, blz. 8.
17. In dezelfde zin Schonis, Winstberekening, lineaire methode bij pensioenverplichtingen. Pen-
sioenrechten in de voorperiode van een BV, TVVS 1980~6, blz. 152. Vergelijk in dit verband ook de
in V-N 1987, blz. 1656, gepubliceerde lopende procedure bij het Hof 's-Hertogenbosch.
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riode. Ik zal dit toelichten aan de hand van een op HR 3 april 1985, BNB
1985I168, gebaseerd voorbeeld. Stel een oprichter komt in de voorperiode met
de op te richten BV overeen, dat deze hem een invaliditeitspensioen toekent. De
oprichter is op het moment dat deze preconstitutieve overeenkomst wordt
gesloten kerngezond. Op het moment van oprichting van de BV is de oprichter
als gevolg van een ongeluk invalide. De BV bekrachtigt desalniettemin de in de
voorperiode gesloten preconstitutieve overeenkomst. Ervan uitgaande dat de in
de voorperiode gesloten preconstitutieve overeenkomst onder zakelijke om-
standigheden tot stand is gekomen, kan mijns inziens de bekrachtiging door de
BV, niet tot een onttrekking aanleiding geven. Als gevolg van de bekrachtiging
treedt de BV toe tot de in haar naam aangegane overeenkomst. Er wordt op dat
moment geen nieuwe overeenkomst gesloten. De zakelijkheidstoets mag dan
ook niet opnieuw worden aangelegd. Bepalend is, ofop het moment van de pre-
constitutieve overeenkomst de namens de BV handelende oprichter zich ervan
bewust was, dat hij de tegenpartij in de hoedanigheid van (toekomstig) aandeel-
houder bevoordeelde en de laatste zich van een dergelijke bevoordeling bewust
is geweest dan wel zich daarvan redelijkerwijs bewust had moeten zijn geweest.
Hetzelfde geldt mijns inziens voor de beantwoording van de vraag of de in de
voorperiode gerealiseerde bevoordelingen van de op te richten BV door de (toe-
komstige) aandeelhouders, kunnen worden gekwalificeerd als informele kapi-
taalstortingen.

4.2. DE VERMOGENSAFTREK

4.2.1. Algemeen

De vermogensaftrek werd samen met de (inmiddels weer afgeschafte)
voorraadaftrek1e ingevoerd met ingang van 1 januari 1981. Deze winstaftrek-
ken hadden tot doel in de ondernemingssfeer een tegemoetkoming te creëren
voor de nadelige gevolgen van de inflatie. De voorlopers van de vermogens- en
voorraadaftrek waren de bij Wet van 28 december 1978, Stbl. 688, ingevoerde
algemene en bijzondere winstaftrek. Met ingang van 1 oktober 1988 is het per-
centage van de vermogensaftrek voor de toepassing van de Wet Vpb 1969 op nul
gesteld. Voor de toepassing van de Wet IB 1964 geldt een percentage van één.
De tekst van art. 14a, eerste lid, Wet IB 1964 (welk artikel - met uitzondering
van de hoogte van het percentage - op grond van art. 8, eerste lid, Wet Vpb
1969, van overeenkomstige toepassing is voor de Wet Vpb 1969), luidt (tekst
1989) als volgt:

`Bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst wordt een aftrek ter

18. Tussen 1981 en 1988 was de hoogte van deze aftrekken achtereenvolgens 2,25010, 3,25010, 401o en
1010. De voorraadaftrek is per 1 oktober 1986 afgeschaft.
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zake van het vermogen van de onderneming toegepast (vermogensaftrek). De
vermogensaftrek bedraagt één procent van het ondernemingsvermogen bij
het begin van het kalenderjaar.'

Voor kalenderjaar dient in voorkomende gevallen boekjaar te worden gelezen.
Gelet op de in de vorige paragraaf getrokken conclusie, lijkt er geen beletsel

te bestaan om bij de bepaling van de in de voorperiode gerealiseerde winsten re-
kening te houden met de vermogensaftrek. In de literatuur19 wordt echter aan-
genomen dat de HR, gelet op het voor de algemene winstaftrek gewezen arrest
van 12 oktober 1983, BNB 1983~317, toepassing van de vermogensaftrek bij de
bepaling van de voorperiodewinst, verwerpt. Dit arrest heb ik in paragraaf 4.1
van hoofdstuk VII behandeld in het kader van de problematiek van het hef-
fingsvacuum in de voorperiode. De HR besliste in dat arrest dat geen algemene
winstaftrek kon worden toegepast ten aanzien van de in de voorperiode (1 mei
1978 tot 27 augustus 1979) gerealiseerde winst. Het eerste boekjaar van een BV
kan volgens de HR niet eerder aanvangen dan op de datum van haar oprichting.
Mijns inziens heeft dit arrest uitsluitend betekenis voor de vraag naar welk re-
gime de in de voorperiode gerealiseerde winsten dienen te worden belast. De al-
gemene winstaftrek is uitsluitend van toepassing geweest voor het jaar 1978.
Krachtens art. 3, eerste lid, van de Wet van 28 december 1978, Stbl. 688, kon ter
bepaling van de belastbare winst, op de winst een algemene winstaftrek worden
toegepast, `voor de heffing van de vennootschapsbelasting over het jaar dat
aanvangt met of in het kalenderjaar 1978'. Aangezien de HR van mening is, dat
niet eerder Vpb-heffing over de voorperiodewinst kan plaatsvinden dan nadat
de BV is opgericht, leidt de letterlijke tekst van art. 3, eerste lid, van voor-
noemde Wet, hem tot de conclusie dat, - gelet op het feit dat het eerste boek-
jaar van belanghebbende eerst in 1979 aanving - in casu de algemene winstaf-
trek niet van toepassing was. Naar mijn mening kan dit arrest dan ook geen
grond opleveren voor de stelling, dat de BV geen vermogensaftrek zou kunnen
toepassen bij de bepaling van de voorperiodewinst. De tekst van art. 14a, eerste
lid, Wet IB 1964, ziet immers primair op de winstbepaling. De toepassing van de
vermogensaftrek over de voorperiodewinst dient daarom te geschieden op de
voet van BNB 1968~46 en BNB 1980~274: alsof de BV reeds in de voorperiode
bestaat. Het afwezig zijn van een boekjaar in de voorperiode staat niet in de weg
aan het feit dat voordat de BV bestaat, winst kan worden gerealiseerd die aan de
BV wordt toegerekend en dat deze winst - met inachtneming van de vermo-
gensaftrek - moet worden berekend alsof de BV reeds ten tijde van het ont-
staan van deze winst bestaat.20 Als eerste peildatum voor de toepassing van de

19. Van der Geld, aantekening in FED Vpb '69: Art. 8: 51 (HR 12 oktober 1983, BNB I983~317);

Vragenrubriek, V-N 1986, blz. 2567, punt 43; Vragenrubriek, V-N 1988, blz. 79, punt 39. Vergelijk

eveneens punt ]0 van de resolutie van 25 juli 1986, BNB 1986~271, en punt 4.1 van de resolutie van

12 oktober 1987, BNB 1987~316.
20. Lugt en Vermeend, Voorraad en vermogensaftrek, FM nr. 38, 1985, blz. 46, pleiten ervoor om
- analoog aan de in hoofdstuk [X te behandelen investeringsaftrekjurisprudentie - aan de BV de-
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vermogensaftrek kan het begin van de voorperiode worden genomen. De per
die datum opgestelde inbrengbalans is maatgevend voor de hoogte van het voor
de toepassing van de vermogensaftrek relevante ondernemingsvermogen. In ge-
val van een voorperiode van meer dan één jaar, is het de vraag of in dat tijdvak
meerdere keren vermogensaftrek kan worden toegepast. Daarvoor is van be-
lang of de voorperiode kan worden opgesplitst in meerdere (fictieve) boekjaren.
ln het huidige systeem van belastingheffing van de voorperiodewinst, wordt de
voor rekening van de op te richten BV gerealiseerde winst in één keer toegere-
kend aan het eerste `echte' boekjaar van de BV en vervolgens belast naar het
dan geldende Vpb-regime. Voor de bepaling van de omvang van deze winst kan
de voorperiode worden beschouwd als een (fictief) boekjaar. In dat kader is het
niet relevant of in geval van een langere voorperiode dit (fictieve) voorperiode-
boekjaar kan worden opgesplitst in meerdere fictieve boekjaren. Die vraag is
wel van betekenis voor de toepassing van - onder andere21 - de vermogensaf-
trek. Naar mijn mening is er geen reden om voor de toepassing van die aftrek de
voorperiode als één lang boekjaar te beschouwen. Bij een winstberekening
waarbij wordt verondersteld, dat de BV reeds in de voorperiode bestaat, past
naar mijn mening, dat die winst ook periodiek wordt berekend. Na afloop van
een twaalfmaandsperiode wordt doorgaans de balans opgemaakt. Daarna
wordt gestart met een nieuw boekjaar. Terecht merkt Slot22 op, dat de oprich-
ters ook om bedrijfseconomische redenen bij een lang uitvallende voorperiode
gedwongen zullen zijn tussentijds boekjaren af te sluiten. Aan het in hoofdstuk
VII voorgestelde systeem om reeds in de voorperiode de in dat tijdvak gereali-
seerde winsten te belasten met Vpb, is het inherent dat de winst na afloop van
een voorperiodeboekjaar moet worden bepaald. Ook dan zal de voorperiode in
voorkomende gevallen moeten worden opgesplitst in meerdere boekjaren.
Naar mijn mening is het zowel in overeenstemming met het huidige als met het
voorgestelde systeem van belastingheffing van de voorperiodewinst, dat in ge-
val van een langere voorperiode, de vermogensaftrek elk (fictief) voorperiode-
boekjaar wordt berekend en toegepast. Wijzigingen in de samenstelling van het
in te brengen ondernemingsvermogen tijdens de voorperiode - bijvoorbeeld
als gevolg van het aantrekken of afstoten van voor de toepassing van de vermo-
gensaftrek uitgesloten deelnemingen - kunnen dan ook invloed uitoefenen op
de hoogte van de vermogensaftrek. Dit vereist wel, dat de oprichters aan het
eind van elk (fictief) voorperiodejaar een (fiscale) balans opstellen, waaruit het
voor de toepassing van de vermogensaftrek relevante ondernemingsvermogen
kan worden afgeleid. Ter berekening van de vermogensaftrek over het eerste

zelfde vermogensaftrek toe te kennen als de oprichters zouden hebben kunnen toepassen indien er
geen sprake was geweest van een voorperiode; in dezelfde zin: Rijkers, Geruisloze omzetting van

subjectieve onderneming, WFR 1988~5827, blz. 754. ln hoofdstuk IX zal ik mijn bezwaren tegen
deze jurisprudentie nader uiteen zetten.
2l . Deze vraag speelt ook in het kader van de toepassing van de KST in de voorperiode; vergelijk pa-
ragraaf 4 van hoofdstuk IX.
22. Slot, noot in BNB I989~128.
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`echte' boekjaar van de eenmaal opgerichte BV, kan het moment van de juridi-
sche oprichting als peildatum worden genomen. Dit moment geldt tevens als af-
sluiting van het laatste (fictieve) voorperiodeboekjaar. Ik acht het niet bezwaar-
lijk dat ook vermogensaftrek wordt toegepast over het laatste (fictieve) voorpe-
riodeboekjaar indien dat minder dan twaalf maanden omvat. Bij de invoering
van de vermogensaftrek is bewust door de wetgever aanvaard23, dat de vermo-
gensaftrek niet naar tijdsgelang wordt toegepast. Wel is het redelijk, dat de ver-
mogensaftrek niet wordt toegepast over het eerste `echte' boekjaar van de BV
indien dit boekjaar, evenals het laatste (fictieve) voorperiodeboekjaar, minder
dan twaalf maanden omvat.

Als voorbeeld neem ik het geval dat de voorperiode start op 1 juli 1986, de BV
op 1 december 1987 wordt opgericht en haar eerste boekjaar eindigt op 1 decem-
ber 1988. In dat geval kan bij de bepaling van de in het eerste (fictieve) voorpe-
riodeboekjaar gerealiseerde winst, rekening worden gehouden met de vermo-
gensaftrek, waarbij 1 juli 1986 als peildatum kan dienen. Bij de bepaling van de
winst over het tijdvak 1 juli 1987 tot 1 december 1987, kan vermogensaftrek
worden toegepast met als peildatum 1 juli 1987. Over het eerste `echte' boekjaar
kan vervolgens vermogensaftrek worden toegepast met als peildatum 1 decem-
ber 1987.

Als tweede voorbeeld kan dienen het geval dat de voorperiode start op 1 januari
1987, de BV op 1 juli 1988 wordt opgericht en haar eerste boekjaar op 31 decem-
ber 1988 eindigt. Over de in 1987 gerealiseerde voorperiodewinst kan dan ver-
mogensaftrek worden toegepast met als peildatum 1 januari 1987. Vervolgens
kan bij de bepaling van de in het tijdvak van 1 januari 1988 tot 1 juli 1988 gerea-
liseerde winst, vermogensaftrek worden toegepast, met als peildatum 1 januari
1988. Aangezien zowel het laatste (fictieve) voorperiodeboekjaar als het eerste
`echte' boekjaar van de BV minder dan twaalf maanden omvatten, zal geen ver-
mogensaftrek met betrekking tot dat eerste boekjaar kunnen worden toegepast.

In de uitspraken van Hof Amsterdam van 8 maart 1988, Infobulletin 88I331, en
van 12 april 1988, Infobulletin 88~442, was in geschil, de hoogte van het voor de
toepassing van de vermogensaftrek over het eerste `echte' boekjaar van de BV,
relevante ondernemingsvermogen. Belanghebbende stelde zich op het stand-
punt dat de voorperiodewinst tot het ondernemingsvermogen aan het begin van
het eerste boekjaar van de BV behoort, zodat ook over deze winst vermogensaf-
trek kan worden toegepast. In eerstgenoemde uitspraak besliste het Hof Am-
sterdam als volgt:

`Het boekjaar van belangh. vangt aan op 14-12-1983. Bij oprichting bedraagt
het vermogen niet meer dan de inbrengwaarde van het ingebrachte vermo-

23. MvT, blz. 20, Wet van 24 juni 1981 (Kamerstuk l6 539), Stbl. 387.
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gen, zijnde f 40 000. Belangh.'s standpunt dat de in de periode 01-01-1982 tot
14-12-1983 behaalde winst deel uitmaakt van haar vermogen bij inbreng en
moet worden aangemerkt als haar ondernemingsvermogen bij het begin van
het boekjaar kan niet worden gevolgd. Immers eerst na het begin van het eer-
ste boekjaar - na de oprichting - valt de winst van de voorperiode aan be-
langh. toe'.

In dezelfde zin oordeelde het Hof Amsterdam in de uitspraak van 12 april 1988.

In deze uitspraken gaat het Hof Amsterdam naar mijn mening ten onrechte
voorbij aan het feit dat de in een preconstitutieve inbrengovereenkomst opge-
nomen bepaling, dat vanaf een in de voorperiode gelegen datum de onderne-

ming voor rekening en risico van een op te richten BV wordt gedreven, zowel
civiel- als fiscaalrechtelijk tot gevolg heeft, dat de economische eigendom van

die onderneming op die datum door de oprichters wordt ingebracht. Hieruit

volgt dat - ervan uitgaande dat in de voorperiode geen kapitaalstortingen of
onttrekkingen hebben plaatsgehad - op het moment van oprichting het eigen
vermogen van de BV bestaat uit de aan het begin van de voorperiode preconsti-

tutief ingebrachte onderneming, vermeerderd of verminderd met de voorperio-
deresultaten. Mijns inziens was het gelijk in bovengenoemde procedures dan
ook aan de kant van belanghebbende.

4.2.2. De vermogensaftrek bij toepassing van art. 18, Wet IB 1964

Indien wordt geopteerd voor de mogelijkheid van de geruisloze omzetting van

art. 18, Wet IB 1964, dient voor de toepassing van de vermogensaftrek rekening

te worden gehouden met het bepaalde in de eerste volzin van art. 8, tweede lid,

Wet Vpb 1969:

`Bij het bepalen van de winst van een naamloze vennootschap of besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vindt artikel 14a van de Wet

op de inkomstenbelasting 1964 geen toepassing in het jaar waarin een niet in

de vorm van een zodanige vennootschap gedreven onderneming met toepas-
sing van artikel 18 van die wet wordt omgezet in een door een zodanige ven-

nootschap gedreven onderneming, tenzij het laatste aan de omzetting van de
onderneming voorafgaande tijdvak waarover de winst van die onderneming
wordt bepaald ten minste twaalf maanden omvat.'

De bedoeling van deze bepaling is, dat de aftrek in geval van een geruisloze om-

zetting ten aanzien van een bepaald vermogen slechts éénmaal per boekjaar van
ten minste twaalf maanden kan worden toegepast.24 Op blz. 26 van de MvT bij

24. Het is de vraag ofdeze uitslui[ingsbepaling wel zo vanzelfsprekend kan worden afgeleid uit het

bepaalde in art. I8, Wet IB 1964. Anders dan in art. 15, derde lid, Wet IB 1964, en in art. 17, Wet
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de Wet van 24 juni 1981, Stbl. 387, wordt dienaangaande het volgende opge-
merkt:

`(In geval van toepassing van art. 18, Wet IB 1964) blijft de belastingheffing
over de stakingswinst achterwege en wordt de NV of BV geacht in de plaats te
zijn getreden van de omzettende ondernemer-natuurlijk persoon. Evenals
voor de gevallen waarin een onderneming wordt voortgezet op de voet van de
genoemde artikelen 15, derde lid, of 17, stellen wij voor met betrekking tot
het boekjaar waarin de omzetting op de voet van artikel 18 zich voordoet, de
NV of BV niet in aanmerking te laten komen voor de (. ..) vermogensaftrek,
behoudens uiteraard in de gevallen waarin het laatste boekjaar van de onder-
neming van de natuurlijke personen een `vol' boekjaar is in die zin, dat dit
boekjaar twaalf maanden omvat.'

Deze bepaling kan tot ongewenste gevolgen aanleiding geven in geval van een
aan de oprichting van de BV voorafgaande voorperiode. Deze kunnen zich bij-
voorbeeld manifesteren indien meer dan negen maanden na het begin van het
boekjaar een inbrengovereenkomst is gesloten en de oprichters de overgang van
de IB-heffing naar de Vpb-heffing niet willen uitstellen tot het begin van het
volgende boekjaar. Aangezien op grond van HR 14 juni 1972, BNB 1973~239,
het boekjaar van de inbrenger eindigt bij het begin van de voorperiode, omvat
dit laatste boekjaar in dat geval minder dan twaalf maanden. Letterlijke lezing
van art. 8, tweede lid, eerste volzin, Wet Vpb 1969, leidt tot de conclusie, dat de
BV in dat geval geen vermogensaftrek kan toepassen over haar eerste boekjaar.
In die bepaling wordt immers gesproken over het niet van toepassing zijn van
vermogensaftrek in het jaar van omzetting van een IB-onderneming in een NV
of BV. Daarmee wordt het jaar van oprichting bedoeld. Blijkens punt 10 van de
resolutie van 25 juli 1986, BNB 1986~271, gaat de staatssecretaris van Financiën
in geval van een voorperiode, uit van de letterlijke tekst van deze bepaling. Dit
standpunt doet mijns inziens geen recht aan de specifieke fiscale positie van de
voorperiode. Mede in aanmerking genomen, dat bij de totstandkoming van de

IB 1964, is in art. 18, Wet IB 1964, niet de bepaling opgenomen, dat degene die de onderneming
voortzet voor het bepalen van de winst van de onderneming en de toepassing van Hoofdstuk VA
wordt 'geacht in de plaats te zi jn getreden van degene wiens onderneming rechtstreeks wordt voort-
gezet'. In art. I8, eerste lid, Wet IB 1964, is bepaald dat in geval van omzetting van een IB-
onderneming in een NV of BV, op verzoek van de belastingplichtige, `voor het bepalen van de uit
die onderneming rn het kalenderjaarvan omzetling genolen winst en de toepassing van Hoojdstuk
VA in het kalenderjaar de onderneming (wordt) geacht nie[ te zijn gestaakt'. Hieruit volgt mijns in-
ziens niet, dat de BV voor alle gevallen met de inbrengende ondernemer moet worden gelijkgesteld.
Die gelijkstelling behoeft - afgezien van de toepassing van de WIR - slechts te worden aange-
bracht voor zover deze nodig is om de Vpb-claim over de doorgeschoven stille en fiscale reserves en
goodwill veilig te stellen. Door de BV vermogensaftrek te onthouden over haar eerste boekjaar, in-
dien het laatste boekjaar van de inbrengers minder dan twaalf maanden in beslag heeft genomen,
treedt een niet door de ratio van art. 18, Wet IB 1964, gedekte ongelijkheid op in vergelijking met de
situatie van een ruisende inbreng.
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onderhavige bepaling naar alle waarschijnlijkheid niet is gedacht aan de
voorperiodeproblematiek25, dient naar mijn mening art. 8, tweede lid, eerste
volzin, Wet Vpb 1969, aldus te worden geïnterpreteerd, dat in het geval het laat-
ste boekjaar van de inbrengers minder dan twaalf maanden omvat, bij toepas-
sing van art. 18, Wet IB 1964 geen vermogensaftrek kan worden toegepast over
het eerste (fictieve) voorperiodeboekjaar. Over het eerste `echte' boekjaar van
de BV kan mijns inziens de vermogensaftrek worden toegepast. Het verschil
met de visie van de staatssecretaris kan duidelijk worden gemaakt aan de hand
van het volgende voorbeeld. Stel het boekjaar van de inbrengers is gelijk aan het
kalenderjaar. De inbrengovereenkomst wordt op 1 november 1986 gesloten,
welke datum tevens de start van de voorperiode aangeeft. De BV wordt op 1 juli
1987 opgericht. Haar eerste boekjaar loopt van 1 juli 1987 tot en met 30 juni
1988. In de visie van de staatssecretaris kan in dat geval over de periode 1 no-
vember 1986 tot en met 30 juni 1988 geen vermogensaftrek worden toegepast.
Naar mijn mening kan alleen over het (fictieve) voorperiodeboekjaar van 1 no-
vember 1986 tot 1 juli 1987 geen vermogensaftrek worden berekend. Bij de be-
paling van de winst over het eerste `echte' boekjaar van de BV kan wel vermo-
gensaftrek worden toegepast.

4.2.3. De vermogensaftrek bij toepassing van art. 14, Wet Vpb 1969

Ook in het kader van de toepassing van art. 14, Wet Vpb 1969 heeft de wetgever
willen voorkomen, dat ten aanzien van een bepaald vermogen meer dan één
keer in een periode van twaalf maanden vermogensaftrek kan worden toege-
past. In art. 14, eerste lid, tweede volzin, Wet Vpb 1969, wordt in dit verband
het volgende bepaaldzb:

`Ingeval de overdracht in de loop van een jaar plaatsvindt en samenvalt met
het ontstaan van de belastingplicht van de overnemende belastingplichtige
vindt in het jaar van ontstaan van de belastingplicht artikel 14a van de Wet op
de inkomstenbelasting 1964 ten aanzien van die belastingplichtige geen toe-
passing.'

Het Ministerie van Financiën is kennelijk van mening, dat het in art. 14, eerste

25. Vergelijk Van der Geld, aantekening in FED Vpb '69: Art. 8: 53 (HR 12 oktober 1983, BNB
1983~317), en Lugt en Vermeend, Voorraad en vermogensaftrek, FM nr. 38, 1985, blz. 52.
26. Tegen deze uitsluitingsbepaling heb ik dezelfde principiële bezwaren als tegen de in art. 8,
tweede lid, eerste volzin, Wet Vpb 1969, opgenomen uitsluiting. Ook met betrekking tot de bedrijfs-
fusie geldt mijns inziens dat de overnemer niet voor alle gevallen met de overdrager moet worden ge-
lijkgesteld. Afgezien van de toepassing van de WIR, dient een dergelijke gelijkstelling slechts plaats
te vinden voor zover deze noodzakelijk is om de Vpb-claim over de doorgeschoven reserves en
goodwill veilig te stellen. Het uitsluiten van de vermogensaftrek in het eerste boekjaar van de over-
nemende vennootschap, past niet in die gedachte.
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lid, tweede volzin, Wet Vpb 1969, bepaalde, niet automatisch van overeen-
komstige toepassing is op de in het tweede lid bedoelde `onechte' bedrijfsfu-
sie.27 In de resolutie van 12 oktober 1987, BNB 1987~316, wordt ten aanzien
van de vermogensaftrek in punt 3.6 het volgende bepaald:

`Een tweede voorziening betreft het geval waarin de overdracht plaatsvindt
aan een op of na het overgangstijdstip tot stand gekomen belastingplichtige
en dit tijdstip niet samenvalt met de aanvang van een boekjaar van de over-
dragende belastingplichtige.

In een dergelijk geval zal de standaardvoorwaarde 6 zodanig worden aan-
gepast dat de overnemende belastingplichtige in het jaar van ontstaan wordt
uitgesloten van de vermogensaftrek.'

Evenzeer als dat het geval was bij de in art. 8, tweede lid, eerste volzin, Wet Vpb
1969, opgenomen bepaling, geldt ook voor de onderhavige uitsluitingsbepalin-
gen dat zij onvoldoende recht doen aan de specifieke situatie van de voorpe-
riode.zB Naar analogie van hetgeen in de vorige paragraaf naar aanleiding van
art. 8, tweede lid, eerste volzin, Wet Vpb 1969, is opgemerkt, dienen naar mijn
mening de onderhavige uitsluitingsbepalingen slechts te worden toegepast voor
de bepaling van de vermogensaftrek in het eerste (fictieve) voorperiodeboek-
jaar van de op te richten BV. De bepalingen moeten dan aldus worden geïnter-
preteerd, dat geen vermogensaftrek kan worden toegepast bij de bepaling van
de winst over het eerste (fictieve) voorperiodeboekjaar indien het begin van dit
boekjaar niet samenvalt met de aanvang van het boekjaar van de overdragende
vennootschap. Indien het begin van het eerste (fictieve) voorperiodeboekjaar
samenvalt met het begin van het boekjaar van de overdragende vennootschap,
behoeft de overnemende vennootschap niet van de aftrek te worden uitgeslo-
ten, omdat in dat geval de overdragende vennootschap reeds in de zesde stan-
daardvoorwaarde behorende bij de resolutie van 12 oktober 1987, BNB 1987~
316, wordt uitgesloten van de vermogensaftrek met betrekking tot de overge-
dragen onderneming.z9

27. Vergelijk: Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten
vennootschappen, disser[atie, 1984, FM nr. 37, blz. 41 e.v; van dezelfde, Nieuwe standaardvoor-
waarden bij artikel 14 en 15 Wet Vpb '69, WFR 1983~5599, blz. 897, en Simonis, Nieuwe stan-
daardvoorwaarden voor de toepassing van de artikelen 14 en 15 Wet Vpb, MBB 1983~ 10, blz. 227.
28. Vergelijk Lugt en Vermeend, Voorraad en vermogensaftrek, FM nr. 38, 1985, blz. 55; Dijstel-
b(oem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen,
dissertatie, 1984, FM nr. 37, blz. 157 en 239, en Simonis, Nieuwe standaardvoorwaarden voor de
toepassing van de artikelen 14 en 15 Wet Vpb, MBB 1983~10, blz. 225 tot en met 227.
29. In Infobulletin 85~206 (V-N 1985, blz. 1249, punt 11) heeft de staatssecretaris medegedeeld dat
hij in die gevallen dat het bepaalde in art. l4, eerste lid, tweede volzin, Wet Vpb 1969, ertoe zou lei-
den dat noch de overdragende noch de overnemende vennootschap aanspraak kan maken op ver-
mogensaftrek, bereid is met toepassing van art. 63, AWR, `een verzoek om het bepaalde in art. 14,
eerste lid, tweede volzin, buiten aanmerking te laten, in welwillende overweging te nemen'. Met be-
trekking tot de `onechte' bedrijfsfusie kan zich door het bepaalde in punt 3.6van de resolutie van 12
oktober 1987, BNB 1987~316, een dubbele uitsluiting van vermogensaftrek niet voordoen.
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5. Specifieke Vpb-problemen

5.1. INLEIDING

In deze paragraaf worden enkele specifieke Vpb-problemen besproken waar-
mee de op te richten vennootschap kan worden geconfronteerd als gevolg van
de wijze waarop - naar geldend recht - de in de voorperiode gerealiseerde re-
sultaten in de belastingheffing worden betrokken. De te bespreken problemen
hebben betrekking op de toepassing van de deelnemingsvrijstelling van art. 13,
Wet Vpb 1969 (paragraaf 5.2), de fiscale eenheid van art. 15, Wet Vpb 1969 (pa-
ragraaf 5.3) en de verliesverrekening van art. 20, Wet Vpb 1969 (paragraaf 5.4).

5.2. DE DEELNEMINGSVRIJSTELLING

In geval van een preconstitutieve inbreng van een deelneming in de op te richten
BV, kan zich in geval van bijvoorbeeld verkoop van de deelneming in de voor-
periode, de vraag voordoen, welk moment beslissend is voor het antwoord op
de vraag of de deelnemingsvrijstelling van art. 13, Wet Vpb 1969 van toepassing
is. Die vraag zal ook aan de orde kunnen komen, indien per een bepaalde datum
wijzigingen worden aangebracht in de wettelijke regeling van de deelnemings-
vrijstelling.'o Als voorbeeld neem ik de volgende casus.

Ondernemer-natuurlijk persoon X brengt per 1 januari 1987 zijn onderneming
in, in de uitsluitend door hem op te richten BV X. Vanaf 1 januari 1987 zijn alle
resultaten voor rekening en risico van de op te richten BV. Tot de (preconstitu-
tief) ingebrachte onderneming behoort een l0~lo-deelneming in BV Y. BV X
wordt 1 april 1988 opgericht. In het eerste jaar van de voorperiode verkoopt X
de deelneming namens de op te richten BV aan een derde. Als gevolg van deze
vervreemding wordt een boekwinst van f 50 000 gerealiseerd. De vraag is, of
deze boekwinst al dan niet onder de deelnemingsvrijstelling van art. 13, Wet
Vpb 1969 valt.

Uitgaande van de in paragraaf 4 van hoofdstuk VII besproken jurisprudentie
- in het bijzonder HR 18 juni 1975, BNB 1975~163 -, kan worden aangeno-
men, dat de HR voor dit geval als volgt zal beslissen: BV X kan niet eerder de ju-
ridische en~of economische eigendom31 van de deelneming verwerven dan op
de dag van haar oprichting. Aangezien op dat moment de deelneming reeds is
verkocht, leidt toepassing van het op het moment van oprichting geldende Vpb-

30. Vergelijk bijvoorbeeld het in september 1986 bij de Tweede Kamer ingediende initiatief-wets-
voorstel van Vermeend (Kamerstuk 19 729) en het in mei 1987 door de staatssecretaris van Finan-

ciën ingediende wetsvoorstel (Kamerstuk 19 968).
31. In HR 16 oktober 1985, BNB 1986I1 l8, werd beslist dat een deelneming in de zin van art. 13,

Wet Vpb 1969, ook aanwezig is, indien aan de belastingplichtige niet de (juridische) eigendom,
maar wel het gehele belang bij de aandelen in een vennootschap toekomt.
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regime tot Vpb-heffing over de boekwinst. Consequentie van deze (veronder-
stelde) beslissing van de HR is, dat dezelfde winst zowel wordt belast met Vpb
bij BV X als bij BV Y.

Naar mijn mening moet aansluiting worden gezocht bij het specifieke karak-
ter van de preconstitutieve inbreng van de deelneming in de op te richten BV en
de daarop volgende vervreemding van de deelneming. Belastingheffing over de
boekwinst doet onvoldoende recht aan het feit, dat de oprichter in de voorpe-
riode niet meer de volledig vrije beschikkingsmacht over de deelneming heeft.
Vanaf het moment van de preconstitutieve inbreng heeft hij slechts de pre-
constitutieve eigendom van de ingebrachte onderneming. De vervreemding van
de tot die onderneming behorende deelneming heeft hij in zijn hoedanigheid
van bewindvoerder van de op te richten BV verricht. Ook de boekwinst ter zake
van die vervreemding heeft hij in die hoedanigheid geïncasseerd. De oprichter
heeft dus ook niet meer de economische eigendom van de ingebrachte deelne-
ming. De bekrachtiging door de BV dan wel de directe binding in de oprich-
tingsakte hebben een en ander bevestigd. Naar mijn mening dient dan ook niet
alleen de berekening van de in de voorperiode gerealiseerde boekwinst te ge-
schieden vanuit het perspectief van de op te richten BV, maar zal ook de be-
lastingheffing in eerste instantie vanuit die invalshoek moeten plaatsvinden.
Het in hoofdstuk VII voorgestelde alternatief om voor de toepassing van de
Vpb het fiscale ontstaansmoment van de BV te vervroegen onder de ontbin-
dende voorwaarde dat de oprichting van de BV geen doorgang vindt, kan in dit
verband goede diensten bewijzen. Toepassing van dit alternatief leidt ertoe, dat
de in de voorperiode gerealiseerde boekwinst op grond van art. 13, Wet Vpb
1969, niet wordt belast. In dit alternatief wordt verondersteld dat de (op te rich-
ten) BV vanaf het moment van de preconstitutieve inbreng de deelneming in
haar bezit heeft. Aangezien op dat moment ook het eerste (fictieve) voorperio-
deboekjaar van die (op te richten) BV start, wordt naar mijn mening in voor-
meld voorbeeld tevens voldaan aan de annaal-bezitseis van art. 13, eerste lid,
Wet Vpb 1969. Pas op het moment dat komt vast te staan, dat de voorgenomen
oprichting van de BV geen doorgang vindt, zal de ex-oprichter alsnog worden
geconfronteerd met een IB-aanslag ter zake van de alsdan aan hem toevallende
boekwinst. De vraag of de deelnemingsvrijstelling al dan niet van toepassing is,
wordt in dit systeem losgekoppeld van het min of ineer toevallige tijdstip van
oprichting van de BV. Van belang is dat de deelneming voor rekening en risico
van de op te richten BV wordt geëxploiteerd en verkocht en bovendien dat de
BV daadwerkelijk wordt opgericht. Als dat laatste niet geschiedt, wordt de
boekwinst alsnog met IB belast bij de oprichter.

Het vorenstaande heeft voor per een bepaalde datum plaatsvindende wette-
lijke wijzigingen in de regeling van de deelnemingsvrijstelling tot gevolg dat -
anders dan in de leer van de HR - in het door mij voorgestelde systeem, niet het
moment van oprichting van de BV, maar het moment waarop een deelnemings-
resultaat in de voorperiode ontstaat, in eerste instantie bepalend is voor het van
toepassing zijnde wettelijke regime.
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5.3. DE FISCALE EENHEID

5.3. l. Defiscale eenheid met een nieuw opgerichte moedermaatschappij

Op grond van art. I5, eerste lid, Wet Vpb 1969, kan een fiscale eenheid ten
vroegste tot stand komen met ingang van het jaar waarin een verzoek daartoe is
ingediend. Bij de aanvang van dat boekjaar dient dan te zijn voldaan aan de in
art. 15, Wet Vpb 1969 gestelde eisen. Eén van die vereisten is, dat de moeder-
maatschappij bij de aanvang van het boekjaar bestaat en dat zij alle3z aandelen
van de dochtermaatschappij in haar bezit heeft. Onder `bezit' wordt in dit ver-
band zowel de juridische als de economische eigendom verstaan.33 Deze voor-
waarden kunnen problemen opleveren in geval van overdracht van aandelen in
een bestaande vennootschap aan een op te richten moedermaatschappij. Als te-
gen het einde van een lopend boekjaar overeenstemming over de overdracht
wordt bereikt, en de moedervennootschap niet eerder dan in het volgende boek-
jaar kan worden opgericht, wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat aan het
begin van het boekjaar de moeder de juridische en economische eigendom van
de aandelen bezit. De consequentie hiervan zou zijn, dat de fiscale eenheid niet
eerder tot stand kan komen dan met ingang van het boekjaar gelegen na het
boekjaar waarin de moeder is opgericht. In punt 2.3 van de resolutie van 20 no-
vember 1986, BNB 1987~42, wordt echter onder bepaalde voorwaarden goed-
gekeurd, dat de moedermaatschappij wordt geacht reeds te bestaan bij de aan-
vang van het jaar waarin zij tot stand is gekomen. Met ingang van dat tijdstip
wordt dan de fiscale eenheid geacht te bestaan. De voorwaarden waaronder dit
wordt toegestaan zijn de volgende:

1. Voor de aanvang van het jaar waarin de moeder tot stand komt (het vereni-
gingstijdstip), moet `een voorovereenkomst ter zake van de oprichting' van
de moeder zijn gesloten en moet bovendien de verklaring van geen bezwaar
zijn aangevraagd.

2. Krachtens een eveneens nog voor het verenigingstijdstip gesloten en gere-
gistreerde onherroepelijke overeenkomst (mede omvattende prijsafspraken)
moeten de aandelen in de dochter reeds voor dat tijdstip voor rekening en ri-
sico van de op te richten moeder worden gehouden.

3. De onder 1 bedoelde rechtshandelingen dienen `met de nodige voortgang' te
worden uitgevoerd.

4. De oprichting van de moeder dient binnen twee weken na het afgeven van de
verklaring van geen bezwaar plaats te vinden. De levering van de aandelen in
de dochter dient uiterlijk op de eerste werkdag na die waarop de moeder is
opgericht, te geschieden.

32. Blijkens de parlementaire geschiedenis mag `alle' in dit verband worden geïnterpreteerd als ten
minste 99~1a van de niet-zoekgeraakte aandelen.
33. Vergelijk punt 2. I ad a van de resolutie van 20 november 1986, BNB 1987~42.
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5. De inbreng in de moeder mag niet hebben plaatsgevonden met toepassing van
art. 18, Wet IB 1964 of art. 14, Wet Vpb 1969, tenzij het eerste boekjaar van
de moeder feitelijk de resultaten van niet meer dan twaalf maanden omvat.

6. Er moet worden voldaan aan de overige in art. I5, Wet Vpb 1969 gestelde
eisen.

7. Belanghebbenden dienen de nodige bewijsstukken te overleggen.

In punt 2.4 van deze resolutie is verder een speciale regeling getroffen voor het
geval de aandelen in een dochter van de ene moeder (met wie ze een fiscale een-
heid vormde) worden overgedragen aan een nieuw op te richten moeder met wie
aansluitend - rond de (boek)jaarwisseling - een fiscale eenheid wordt ge-
vormd. De voorwaarden waaronder deze aansluitende fiscale eenheid met een
nieuw opgerichte moeder worden toegestaan zijn de volgende:

1. Op de eerste werkdag in het nieuwe (boek)jaar dient een onherroepelijke
overeenkomst te worden gesloten waarbij de aandelen in de dochter van dat
tijdstip af voor rekening en risico van de moeder i.o. worden gehouden; deze
overeenkomst dient binnen één week na het sluiten ervan te worden gere-
gistreerd.

2. De levering van de aandelen dient uiterlijk op de eerste werkdag na die
waarop de moeder is opgericht plaats te vinden.

3. Overigens dient te worden voldaan aan hetgeen is vereist voor een aanslui-
tende fiscale eenheid" en aan hetgeen is vereist voor een direct ingaande fis-
cale eenheid met een nieuw opgerichte moedermaatschappij.

Onder bepaalde voorwaarden wordt derhalve voor de toepassing van het re-
gime van de fiscale eenheid verondersteld, dat het fiscale bestaan van de moeder
reeds is aangevangen voor haar civielrechtelijke oprichting. Dit is een uitzonde-
ring op de regel, dat, ongeacht of al dan niet sprake is van een voorperiode
waarin voor rekening van de op te richten BV bedrijfshandelingen worden ver-
richt, voor de heffing van Vpb niet eerder met een BV rekening kan worden ge-
houden dan na haar civielrechtelijke totstandkoming. In dat licht bezien wor-
den belastingplichtigen die een fiscale eenheid wensen, door deze regeling op-
vallend mild behandeld.

In het door mij voorgestelde systeem om het fiscale ontstaansmoment van de
BV voorwaardelijk te laten aanvangen op het moment dat voor rekening van de
op te richten BV bedrijfshandelingen door de oprichters worden verricht, leidt
het zonder meer van toepassing verklaren van het fiscale eenheidsregime in de
voorperiode tot problemen, indien de beoogde oprichting van de moeder uitein-
delijk geen doorgang vindt. Deze problemen worden veroorzaakt door het spe-
cifieke karakter van de fiscale eenheid. Doordat binnen de fiscale eenheid

34. Vergelijk punt 2.2 van de resolutie van 20 november 1986, BNB 1987~42, en V-N 1987, blz.
1470, punt 21.
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plaatsvindende transacties niet tot belastingheffing leiden, zal op het moment
waarop komt vast te staan dat de moeder niet tot stand komt, ter zake van deze
transacties zowel bij de oprichters als bij de (preconstitutief) ingebrachte doch-
termaatschappijen alsnog belastingheffing dienen plaats te vinden. Het voor-
gestelde systeem voorziet wel in een belastingheffing bij de oprichters in geval
de op te richten BV niet tot stand komt, maar niet in een (extra) belastingheffing
bij een niet-oprichter, in casu de dochter. In tegenstelling tot de oprichter, die
op het moment waarop komt vast [e staan dat de oprichting geen doorgang
vindt, alsnog de in de voorperiode gerealiseerde winsten geniet, wordt de ven-
nootschap waarvan de aandelen (preconstitutief) waren ingebracht niet rijker
of armer als gevolg van het niet doorgaan van de oprichting van de moeder. Be-
lastingheffing laat zich dan moeilijk denken. Een andere, meer praktische,
complicatie is, dat de tijdens het bestaan van de fiscale eenheid gerealiseerde ho-
rizontale verrekening van winsten en verliezen van de moeder i.o. en de dochter,
weer moet worden teruggedraaid. Om die redenen acht ik het aanvaardbaar dat

het fiscale eenheidsregime alleen van toepassing wordt verklaard vanaf het be-
gin van het jaar van oprichting van de moeder. Aangezien dan op het moment
dat de fiscale eenheid wordt toegekend, vaststaat, dat de moeder inderdaad tot

stand is gekomen, kunnen zich vorenomschreven problemen niet voordoen.
Het is mij overigens niet duidelijk, waarom Financiën in dit verband als addi-

tionele voorwaarden stelt, dat voor het verenigingstijdstip ook de verklaring

van geen bezwaar moet worden aangevraagd en dat de moeder binnen twee we-
ken na het afgeven van die verklaring moet worden opgericht.35 Voldoende lijkt
mij, dat voor het verenigingstijdstip sprake is van een (geregistreerde) oprich-
tings- en inbrengovereenkomst waarin (onder meer) wordt bepaald dat de aan-
delen vanaf het begin van de voorperiode voor rekening en risico van de moeder
i.o. worden gehouden, alsmede dat de moeder voor het einde van het jaar
waarin de fiscale eenheid ingaat, wordt opgericht.

5.3.2. Defiscale eenheid met een nieuw opgerichte dochtermaatschappij

Onder bepaalde voorwaarden3ó kan met ingang van het tijdstip van oprichting
van de dochtervennootschap een fiscale eenheid worden aangegaan. In dat ge-
val ontstaat het probleem, of ten behoeve van onder andere37 de verliesverreke-
ning over het verenigingstijdstip heen, een afzonderlijke resultatenberekening

per gevoegde maatschappij dient plaats te vinden, alsof er geen fiscale eenheid
bestaa[. De ratio van deze afzonderlijke resultatenberekening is te voorkomen,

35. !n dezelfde zin Van der Geld, Nieuwe standaardvoorwaarden voor de fiscale eenheid, De NV

1987~3, blz. I16.
36. Vergelijk de pun[en 7.1 tot en met 7.3 van de resolutie van 20 november 1986, BNB 1987~42.

37. Hetzelfde geldt voor de berekening van de tegemoetkoming ter voorkoming van internationale

dubbele belasting en de W[R-verrekening over het verenigingsmoment heen.

155



VPB-GEVOLGEN VAN EEN VOORPERIODE

dat aan de fiscale eenheid in materieel opzicht terugwerkende kracht wordt ver-
leend. Aangezien de nieuw opgerichte dochter normaal gesproken geen voor-
voegingsresultaten heeft, leidt een zelfstandige resultatentoerekening er toe,
dat een door de dochter gerealiseerd resultaat als combinatieresultaat wordt
aangemerkt. Een nadeel daarvan kan zijn, dat (indien de dochter winst behaalt
en de moeder verlies) de mogelijkheden van de moeder om verenigingsverliezen
achterwaarts te verrekenen met winsten uit voorvoegingsjaren kunnen worden
beperkt dan wel (indien de dochter verlies behaalt en de moeder winst) de moge-
lijkheden van de moeder om voorvoegingsverliezen voorwaarts te verrekenen
met verenigingswinsten, worden beperkt. Uitgaande van de rechtspraak van de
HR dat de voorperioderesultaten moeten worden belast naar het Vpb-regime
ten tijde van de oprichting van de BV, zou in dergelijke gevallen een inbreng-
overeenkomst op grond waarvan de in de voorperiode gerealiseerde resultaten
aan de op te richten dochter worden toegerekend, goede diensten kunnen bewij-
zen. Voorvoegingsresultaten van de moeder zouden dan immers worden ge-
transformeerd in combinatieresultaten van de dochter. Door het Hof 's-Herto-
genbosch werd in de uitspraak van 17 september 1982, BNB 1983~340, beslist,
dat de resultaten van de moeder in het jaar van oprichting van de dochter niet
mochten worden gesplitst in een gedeelte voorvoegingsresultaten en een ge-
deelte verenigingsresultaten. De vanaf het begin van dit boekjaar tot aan het
moment van oprichting van de dochter gerealiseerde resultaten van de moeder
werden geacht combinatieresultaten te zijn. Aan de fiscale eenheid werd dus als
het ware terugwerkende kracht toegekend tot aan het begin van het boekjaar
van de moeder.3S In punt 7.5 van de resolutie van 20 november 1986, BNB
1987~40, gaat de staatssecretaris nog een stap verder. Hij keurt daarin onder be-
paalde voorwaarden39 goed, dat de winst respectievelijk het verlies van de bij
hun totstandkoming fiscaal verenigde dochtermaatschappijen, verrekenbaar is
met de voor het verenigingstijdstip geleden verliezen respectievelijk behaalde
winsten van de moedermaatschappij. Een afzonderlijke resultatentoerekening
is in deze gevallen niet meer nodig. Gelet op deze goedkeuring, heeft het sluiten
van een inbrengovereenkomst krachtens welke alle resultaten vanaf een be-
paalde in de voorperiode gelegen datum voor rekening en risico van de op te

38. Vergelijk de aantekening van Zwemmer in FED Vpb '69: Art. 15 : 20 (Hof 's-Hertogenbosch 17
september 1982, BNB 1983~340); Zwemmer, Verliescompensatie, FM nr. 35, 1982, blz. 92 tot en
met 94; Van Tuijl, Fiscale eenheid, WFR 1979I5400, blz. 342; Díjstelbloem, Fiscale faciliteiten bij
interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen, dissertatie, 1984, FM nr. 37,
blz. 214 tot en met 216; A.J. van Soest, De gewijzigde standaardvoorwaarden voor de toepassing
van art. 15 van de Wet Vpb'69 (de fiscale eenheid), FED Vpb '69: Art. 15 : 21.
39. Aan de vereenvoudigde regeling is in beperkte mate terugwerkende kracht toegekend. Op ver-
zoek van belanghebbenden kunnen inspecteurs deze regeling ook toepassen op door hen afgegeven
beslissingen met een verenigingstijdstip dat ligt na 31 december 1983. Indien de moedermaatschap-
pij echter op het verenigingstijdstip al een fiscale eenheid vormt met één of ineer andere maatschap-
pijen en voor die fiscale eenheid wel aparte winst- casu quo W I R-verrekeningen moeten worden uit-
gevoerd, zal ook de nieuw opgerichte dochter in de aparte resultaatberekening worden betrokken.
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richten dochter zijn, uit een oogpunt van resultatentoerekening geen zin meer.
Wel kan een dergelijke overeenkomst eventueel consequenties hebben voor de
kwalificatie van in de voorperiode geleden verliezen. Ik zal dit toelichten aan de
hand van een voorbeeld.

BV M heeft per 1 januari 1987 haar onderneming (preconstitutief) ingebracht in
de op te richten BV D, met wie zij vanaf het moment van de oprichting een fis-
cale eenheid wenst aan te gaan. BV D word[ 1 april 1989 opgerich[. Per die da-
tum wordt de fiscale eenheid toegekend. In de voorperiode (1 januari 1987 tot 1
april 1989) zijn verliezen geleden. In het huidige systeem dat voordat de BV is
opgericht voor de heffing van Vpb met die BV geen rekening wordt gehouden,
zullen deze verliezen worden gekwalificeerd als verenigingsverliezen van het
jaar dat de fiscale eenheid tot stand komt. Het gevolg daarvan is, dat de voor-
waartse verrekentermijn van deze verliezen met de duur van de voorperiode
wordt verlengd. In het door mij voorgestelde systeem, zullen deze verliezen
moeten worden aangemerkt als voorvoegingsverliezen van BV D, zodat geen
verlenging van de carry-forward-termijn plaatsvindt.

5.4. DE VERLIESVERREKENING

In art. 20, derde lid, Wet Vpb 1969, is bepaald, dat de achtjaars-termijn waarin
verliezen voorwaarts kunnen worden verrekend, onbepaald wordt verlengd ten
aanzien van aanloopverliezen, mits de belastingplichtige regelmatig boekhoudt
met geregelde jaarlijkse afsluitingen. Aanloopverliezen worden in dit artikel ge-
definieerd als `verliezen uit onderneming, geleden gedurende de eerste zes jaren
na de stichting van de onderneming'. Bij de totstandkoming van deze bepaling
is opgemerkt, dat voor een binnenlandse vennootschap het moment van ont-
staan van de belastingplicht `praktisch gesproken' identiek is met het `stichten
van de onderneming"o. In het kader van de voorperiodeproblematiek doet zich
de vraag voor, wanneer de zesjaarstermijn start. In de opvatting dat de voorpe-
rioderesultaten moeten worden belast naar het fiscale regime op het moment
van oprichting van de BV, zal moeten worden geconcludeerd dat deze termijn
eerst op het moment van oprichting van de BV aanvangt. In het door mij voor-
gestelde systeem wordt het fiscale ontstaansmoment van de BV voorwaardelijk
vervroegd. In dat systeem start de zesjaarstermijn reeds op het moment dat
door de oprichters voor rekening en risico van de op te richten BV bedrijfshan-
delingen worden verricht."

Indien een onderneming geruisloos is ingebracht ex art. 18, Wet IB 1964 dan
wel art. 14, Wet Vpb 1969 doet zich dit probleem niet voor. In de standaard-

40. Kamerstuk 6000, nr. 25, blz. 25.
41. Hetzelfde geldt voor de verrekening van de zogenaamde aanloop-W I R die op grond van art. 61,
tweede lid, Wet IB 1964, gedurende twaalf jaren kan worden verrekend.
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voorwaarden42 is namelijk bepaald, dat door de opgerichte BV geleden verlie-
zen slechts worden aangemerkt als aanloopverliezen in de zin van art. 20, derde
lid, Wet Vpb 1969, voor zover zij, indien de onderneming niet zou zijn inge-
bracht, bij elk der inbrengers zouden worden aangemerkt als aanloopverliezen.
Wel kan zich in deze gevallen de in de vorige paragraaf ten aanzien van de fis-
cale eenheid besproken vraag voordoen, of een inbrengovereenkomst kan be-
werkstelligen, dat de voorwaartse verrekentermijn van de in de voorperiode ge-
leden verliezen met de duur van de voorperiode wordt verlengd.

42. Standaardvoorwaarde 7 in de resolutie van 25 juli 1986, BNB 1986~271, met betrekking tot art.
18, Wet IB 1964, en standaardvoorwaarde 4b in de resolutie van 12 oktober 1987, BNB 1987~316,
met betrekking tot art. 14, tweede lid, Wet Vpb 1969.

158



Hoofdstuk IX. WIR-gevolgen van het bestaan van
een voorperiode voor de op te richten BV

1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de WIR-aspecten behandeld die vanuit het perspectief

van de op te richten BV van betekenis zijn in geval van een voorperiode. In para-

graaf 2 wordt daartoe ingegaan op het tijdstip waarop door de BV in geval van
(preconstitutieve) investeringen verplichtingen in de zin van de WIR worden
aangegaan. Dit tijdstip is onder meer van belang om het van toepassing zijnde

WIR-regime te bepalen. Paragraaf 3 betreft de kwestie van het tijdstip van het
verrichten van (preconstitutieve) desinvesteringen. In paragraaf 4 wordt ten
slotte het probleem van de bepaling van de KST als bedoeld in art. 61c, Wet IB

1964 behandeld.

2. Het tijdstip waarop verplichtingen worden aangegaan

2.1. ALGEMEEN

Op grond van art. 61a, eerste lid, Wet IB 1964, wordt ingeval bij het drijven van

een onderneming in een kalenderjaar een bedrag van meer dan f 2900 (tekst

1989) in bedrijfsmiddelen wordt geïnvesteerd, een gedeelte van het investerings-
bedag aangemerkt als investeringsbijdrage. Ingevolge de laatste volzin van art.

61a, eerste lid, Wet IB 1964, wordt onder investeren verstaan:

`het aangaan van verplichtingen ter zake van de aanschaffing of de verbete-

ring van een bedrijfsmiddel, zomede het maken van voortbrengingskosten te

dier zake, voor zover die verplichtingen en kosten op de belastingplichtige
drukken'.

Deze formulering stemt letterlijk overeen met het voor de toepassing van de in-
vesteringsaftrek en vervroegde afschrijving geldende investeringsbegrip. In be-
ginsel kan dan ook worden aangenomen, dat de onder de werking van deze fis-

cale investeringsfaciliteiten gewezen jurisprudentie met betrekking tot het in-

vesteringsbegrip, van overeenkomstige toepassing is op de WIR. Ten aanzien

van het begrip verplichtingen werd dit expliciet bevestigd in HR 9 januari 1985,
BNB 1985~141; ten aanzien van het begrip voortbrengingskosten bevestigde de
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HR dit in het arrest van 23 januari 1985, BNB 1985~156. In HR 23 januari 1985,
BNB 1985~155, definieerde de HR het begrip verplichtingen' als volgt:

`Onder verplichtingen ter zake van de verwerving of de verbetering van een
bedrijfsmiddel als bedoeld in artikel 61a, lid 1, van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 moeten worden verstaan verplichtingen welke voortvloeien uit
overeenkotnsten waarbij de belastingplichiige zich tot betaling heeft verbon-
den wegens prestaties welke hij bij die overeenkomsten met betrekking tot de
verwerving of de verbetering van een bedrijfsmiddel heeft bedongen.'

De HR interpreteert het aangaan van verplichtingen als het sluiten van een obli-
gatoire (consensuele) overeenkomst. Een essentiële voorwaarde die in dit ver-
band wordt gesteld is, dat sprake dient te zijn van een aantoonbare, juridische
betalingsverplichting waarvan de nakoming door derden in rechte van de be-
lastingplichtige kan worden gevorderd.z

Het tijdstip waarop verplichtingen worden aangegaan zal in het algemeen sa-
menvallen met het moment waarop aan alle constituerende vereisten voor het
ontstaan van een verplichting is voldaan. Van belang is dan ook dat er wilsover-
eenstemming bestaat en dat er een bepaald onderwerp is. De te betalen prijs zal
op zijn minst bepaalbaar dienen te zijn.

Met betrekking tot een onder een opschortende voorwaarde aangegane over-
eenkomst, oordeelde de HR in het arrest van 23 januari 1985, BNB 1985~144,
dat reeds sprake is van het aangaan van verplichtingen op het moment dat die
overeenkomst wordt gesloten.3 In dezelfde zin werd in het arrest van 2 septem-
ber 1987, BNB 1987I294, beslist ten aanzien van een onder een ontbindende
voorwaarde aangegane overeenkomst.

2.2. HET TIJDSTIP VAN HET AANGAAN VAN VERPLICHTINGEN IN DE VOORPERIODE

De BV gaat tegenover haar oprichters verplichtingen aan ter zake van de ver-
werving van de in te brengen bedrijfsmiddelen. Voor de toepassing van de WIR
dient in dit verband rekening te worden gehouden met het feit dat tussen ge-
lieerde partijen aangegane verplichtingen in beginsel niet voor premiëring in
aanmerking komen. In art. 23d, eerste lid, letter a, Wet Vpb 1969, worden voor
de toepassing van de WIR uitgesloten de door de BV aangegane verplichtingen
ter zake van de verwerving van een onderneming of een gedeelte van een onder-

1. Vergelijk Essers en Schonis, in SchonislRenes: Wet investeringsrekening, Herziene W IR, hoofd-
stuk 3, paragraaf 2, blz. 49 e.v., en Essers, Het begrip betalingsverplichting in de WIR, WFR
1983~5605, blz. I 129 e.v.
2. Essers en Schonis, in Schonis~Renes: Wet investeringsrekening, Herziene WIR, hoofdstuk 3, pa-
ragraaf 2.1.1, blz. SOI52.
3. Essers en Schonis, in 5chonis~Renes: Wet investeringsrekening, Herziene WIR, hoofdstuk 3, pa-
ragraaf 2.2.2, blz. 69 [ot en met 74.
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neming tegen uitreiking van aandelen. In art. 23d, eerste lid, letter b, Wet Vpb
1969, worden uitgesloten de door de BV aangegane verplichtingen tegenover
een persoon die of een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte van het
nominaal gestorte kapitaal onmiddellijk of middellijk aandeelhouder is of in de
loop van de laatste vijf jaren is geweest in die BV. Wel is in het tweede lid van
art. 23d, Wet Vpb 1969 aan de minister van Financiën de bevoegdheid verleend
om van deze uitsluitingsbepalingen ontheffing te verlenen. Deze ontheffingsbe-
voegdheid heeft de minister in een aantal resoluties' ten dele weer gedelegeerd
aan de inspecteurs der vennootschapsbelasting. Op basis van deze resoluties zal
in de meeste gevallen van inbreng van een onderneming, onder bepaalde
voorwaardens gebruik kunnen worden gemaakt van de zogenaamde neutralise-
ringsregeling. Deze regeling houdt in, dat slechts WIR-premie wordt verleend
tot maximaal het bedrag van de desinvesteringsbetaling dat door de inbrengers
is verschuldigd, dan wel tot maximaal het Vpb-tarief vermenigvuldigd met de
desinvesteringsbijtellingb, die door de inbrengers moet worden toegepast. Bij
toepassing van deze regeling kan nooit meer WIR-premie aan de BV worden
verleend dan voortvloeit uit het op het moment van investeren geldende regime.
Het moment waarop de verplichtingen ter zake van de inbreng zijn aangegaan is
dan ook van grote betekenis indien sprake is geweest van wijzigingen in het
WIR-regime. Dit is recent weer gebleken naar aanleiding van het op nul procent
stellen van de basispremie per 29 februari 1988. Een BV die na 28 februari 1988
investeringen heeft verricht kan hooguit nog aanspraak maken op de KST.'

De oprichters kunnen de BV reeds voor haar ontstaan vertegenwoordigen bij
een inbrengovereenkomst. Namens de BV aanvaarden zij dan de uit deze pre-
constitutieve inbrengovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen.
De BV kan bij of na haar oprichting deze overeenkomst bekrachtigen. Ook is
het mogelijk, dat zij daaraan in de akte van oprichting wordt gebonden. Eerst
op het moment van bekrachtiging dan wel directe binding verkrijgt de BV een

4. Resolutie van 22 augustus 1978, V-N 1978, blz. 1438, punt 23; resolutie van 19 april 1979, V-N
1979, blz. 824, punt 12; resolutie van 24 maart 1981, BNB 1981~167, en de resoluties van 11 april
1986, BNB 1986~181 en BNB 1986I182.
5. Er dient aan een drietal voorwaarden te worden voldaan:

1. De bedrijfsmiddelen worden niet als belegging aangehouden; het moet bedrijfsmiddelen be-
treffen waarop op grond van art. 10, Wet IB 1964, wordt afgeschreven;

2. met betrekking tot de bedrijfsmiddelen blijven geen rechten achter bij degene tegenover wie
verplichtingen worden aangegaan en

3. de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen moeten voldoen aan hetgeen tus-

sen derden gebruikelijk is.
6. In geval van vervreemding binnen de desinvesteringstermijn van bedrijfsmiddelen waarop inves-
teringsaftrek is toegepast, dient een desinvesteringsbijtelling plaats te vinden (een inkomensverho-
ging); in geval van vervreemding binnen de desinvesteringstermijn van bedrijfsmiddelen waarop
W IR-premie is genoten, dient een desinvesteringsbetaling plaats te vinden (een belastingverhoging).
7. Vergelijk de mededeling van de staatssecretaris van Financiën in Infobulletin 88~669; ook gepu-
bliceerd in V-N 1989, blz. 197, punt 20.
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betalingsverplichting in de zin van de WIR. Dit werd door de HR bevestigd in
het voor de toepassing van de investeringsaftrek gewezen arrest van 10 juni
1959, BNB 1959~261. In de tot dit arrest aanleiding gevende casus waren drie
vennoten op 29 december 19SS overeengekomen, dat de door hen in de vorm
van een v.o.f. gedreven onderneming per 1 januari 1956 voor rekening en risico
van een op te richten NV zou worden gedreven. Deze NV kwam op 28 december
1956 tot stand. In geschil was, of de NV ter zake van de ingebrachte be-
drijfsmiddelen in aanmerking kwam voor toepassing van investeringsaftrek.
Daarbij moet worden aangetekend, dat bij Wet van 31 juli 1957, Stbl. 288, na S
november 1956 aangegane verplichtingen van investeringsaftrek waren uitge-
sloten. Het Hof Leeuwarden stelde belanghebbende in het gelijk met een betoog
dat nagenoeg letterlijk was ontleend aan B. 9227:

`dat ingeval de drie (vennoten) op 29 december 19SS met een bestaande NV
waren overeengekomen, dat zij het bedrijf (. ..) met ingang van 1 januari
1956 tegen de waarde per die datum aan deze NV zouden overdragen, onder
bepaling, dat zij van 1 januari 1956 af nog gedurende zekere tijd tegen een te
genieten salaris het bedrijf zouden blijven voeren op naam der vennootschap
onder firma, doch voor rekening en risico van de NV, deze NV verplichtingen
ter zake van de verwerving van bedrijfsmiddelen had aangegaan in 19SS;

dat het onderhavige geval van het zo even veronderstelde niet wezenlijk
verschilt'.

De NV moest, aldus het hof, derhalve worden geacht reeds in 1955 de verplich-
tingen ter zake van de verwerving van de bedrijfsmiddelen te zijn aangegaan.
De HR casseerde echter deze uitspraak:

`dat, zoals in de toelichting tot het middel is aangevoerd, betanghebbende
geen verplichtingen heeft kunnen aangaan, voordat op 28 december 1956
door het verlijden van haar akte van oprichting, op welker ontwerp de Minis-
ter van Justitie de in art. 36e Wetboek van Koophandel bedoelde verklaring
had verstrekt, haar bestaan als rechtspersoon een aanvang had genomen;

dat het Hof in de bestreden uitspraak niet van een andere opvatting hier-
omtrent heeft blijk gegeven, maar op grond van hetgeen aan de oprichting
van belanghebbende is voorafgegaan en bij haar oprichting is geschied,
slechts bij wijze van fictie het ervoor heeft willen houden, alsof belangheb-
bende reeds bij de overeenkomst, die haar toekomstige oprichters op 29 de-
cember 19SS met elkander hadden gesloten, verplichtingen ter zake van de
verwerving der bedrijfsmiddelen, die naar den toestand van 1 januari 1956
deel uitmaakten van hun inbreng, (. ..) zou hebben aangegaan;

dat hiertegen in het middel terecht bezwaar wordt gemaakt; dat het immers
het Hof onder de gegeven omstandigheden niet vrijstond (de bepaling inzake
de schorsing van de investeringsaftrek; P.E.) door middel van een fictie ten
aanzien van belanghebbende ter zijde te stellen;
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dat hiertoe in redelijkheid ook geen aanleiding bestond, daar, al hadden de
oprichters van belanghebbende zich reeds op 28 december 1955 tot de oprich-
ting van belanghebbende gebonden, uit de feiten (. ..) niet valt af te leiden,
dat bij die overeenkomst het beloop der verplichtingen, die voor belangheb-
bende bij haar oprichting jegens hen tegenover den inbreng van hun bedrijfs-
vermogen zouden ontstaan, reeds waren vastgesteld'.

Uit dit arrest kon niet worden afgeleid, dat de HR een overeenkomstige toepa-
sing van B. 9227 op de investeringsaftrek in alle gevallen uitsloot. Het hof had
immers `onder de gegeven omstandigheden' de fictie van de inbreng in een be-
staande NV niet mogen hanteren. Bovendien stond in het onderhavige geval het
beloop van de verplichtingen nog niet vast op het moment dat de oprichters de
inbrengovereenkomst sloten. Daarnaast was evenals in B. 9227, ook in dit ar-
rest de preconstitutieve inbrengovereenkomst niet helemaal zuiver geredigeerd.
De op te richten NV, vertegenwoordigd door een of ineer oprichters, was niet
expliciet als contractspartij genoemd. Verstegene is van mening dat de HR wel
investeringsaftrek had toegekend indien:

`de oprichters er op bedacht (waren) geweest in de oprichtingsakte of anders-
zins voor de fatale 5 november 1956 de toekomstige NV, tegenover hun in-
breng te verplichten tot deze investeringen'.

Een overeenkomstig standpunt werd in 1957 ingenomen door de Redactie
V-N.9

Meer duidelijkheid verschafte de HR in het arrest van 20 januari 1960, BNB
1960~65. De belanghebbende in dit arrest, een NV, werd op 6 november 1956
- één dag na de fatale schorsingsdatum - opgericht. In deze NV werd een on-
derneming ingebracht ter zake waarvan de oprichters in een inbrengovereen-
komst de afspraak hadden gemaakt dat deze vanaf 1 juli 1956 voor rekening en
risico van de op te richten NV zou komen. Het Hof Amsterdam kwalificeerde
deze inbrengovereenkomst als een preconstitutieve overeenkomst:

`dat aan de Insp. kan worden toegegeven, dat - toen de oprichters met elk-
ander overeenkwamen tot oprichting van belangh. en overeenstemming over
de statuten bereikten - die oprichters verplichtingen jegens elkander aangin-
gen en dat de toen nog niet opgerichte belangh. geen partij was bij die over-
eenkomst;

dat echter 's Insp.'s standpunt, als zoude de nog op te richten belangh. ge-

8. Verstegen, FED IB: Art. 8a (1953) : 54.
9. Vragenrubriek, V-N 1957, blz. 606, punt 21.
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heel buiten die overeenkomst staan, door het Hof niet wordt gedeeld; dat
toen bij die overeenkomst tussen de oprichters tevens verplichtingen voor de
nog op te richten belangh. in het leven werden geroepen, uiteraard onder de
voorwaarde van het ontstaan van en bekrachtiging daarvan door belangh.'.

De verplichtingen waren volgens het hof reeds op 1 juli 1956 aangegaan:

`dat dan ook het tijdstip van ontstaan van belangh. en van bekrachtiging
door haar van de ten haren laste aangegane verplichtingen ten deze onbelang-
rijk is, doch dat het feit der bekrachtiging ervoor bepalend is, dat de verplich-
tingen terzake van de verwerving door inbreng van hogervermelde zaken
moeten worden aangemerkt als op 1 Juli 1956 te zijn aangegaan'.

Ook deze uitspraak werd echter door de HR gecasseerd:

`dat een naamloze vennootschap geen verplichtingen kan aangaan, voordat
haar akte van oprichting is verleden en daarop - of op het ontwerp daarvan -
de Minister van Justitie de in artikel 36e van het Wetboek van Koophandel
bedoelde verklaring verstrekt en aldus het bestaan van de naamloze vennoot-
schap als rechtspersoon een aanvang genomen heeft, zij het dat een redelijke
ui[leg van artikel8a, lid 1, van het Beslui[ op de inkomstenbelasting 1941 me-
debrengt onder verplichtingen die in den zin van dit voorschrift worden aan-
gegaan, te begrijpen verplichtingen die aan een naamloze vennootschap door
middel van haar akte van oprichting worden opgelegd, onverminderd het
door artikel 36e van het Wetboek van Koophandel gestelde vereiste;

dat het Hof echter op grond van hetgeen aan de oprichting van belangheb-
bende is voorafgegaan en bij haar oprichting is geschied, het tijdstip van de
oprichting van belanghebbende onbelangrijk heeft geoordeeld (. ..);

dat hiertegen in het middel terecht bezwaar wordt gemaakt;
dat het immers aan het Hof niet vrijstond (het bepaalde inzake de schor-

sing van de investeringsaftrek; P.E.) ter zijde te stellen door niet het tijdstip
waarop belanghebbendes bestaan als rechtspersoon een aanvang nam en zij
subject werd van de verplichtingen die haar tegenprestatie vormden voor de
bedrijfsmiddelen welke zij bij wijze van inbreng verwierf, aan te merken als
dat waarop zij verplichtingen ter zake van de verwerving dier bedrijfsmidde-
len heeft aangegaan, maar daarvoor in de plaats te stellen de dag van aanvang
van het tijdvak waarover krachtens de akte van oprichting van belangheb-
bende de gevolgen van de uitoefening voor haar rekening en risico zijn geko-
men'.

Anders dan in BNB 1959~261 laat de HR in dit arrest geen twijfel meer bestaan
ten aanzien van de vraag op welk tijdstip door een NV verplichtingen ter zake
van de inbreng worden aangegaan. Uit de overwegingen van de HR kan boven-
dien worden afgeleid, dat ook indien geen twijfel bestaat omtrent het preconsti-
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tutieve karakter van de inbrengovereenkomst, de NV voor de toepassing van de
investeringsaftrek niet eerder dan op het moment van haar totstandkoming ver-
plichtingen kan aangaan. Eerst op dat moment wordt zij immers subject van de
namens haar verrichte investeringen en neemt zij een betalingsverplichting op
zich.

In het arrest van 15 juni 1960, BNB 1960~225, stond de HR voor de vraag, of
hij zijn beslissing inzake het tijdstip van investeren in geval van een (preconsti-
tutieve) inbrengovereenkomst, moest doortrekken naar door de oprichters te-
genover niet-oprichters aangegane preconstitutieve verplichtingen. In het on-
derhavige geval hadden de vennoten van een c.v. zich op 27 december 1955 ver-
bonden een NV op te richten. De in deze NV in te brengen onderneming werd
vanaf 1 januari 1956 voor rekening en risico van de op te richten NV gedreven.
De oprichting vond plaats op 5 december 1956. In geschil was in de eerste plaats
of de NV in aanmerking kwam voor toepassing van investeringsaftrek ter zake
van de met de inbreng samenhangende verplichtingen en in de tweede plaats of
zij ook investeringsaftrek kon toepassen met betrekking tot de in de voorperio-
de door de oprichters namens haar tegenover derden aangegane verplichtingen.
Met betrekking tot de verplichtingen ter zake van de inbreng bleef de HR trouw
aan zijn eerder genomen beslissingen. Anders oordeelde hij echter ten aanzien
van de andere investeringen:

`dat immers de totstandkoming van belanghebbende overeenkomstig het-
geen daartoe tussen haar oprichters was overeengekomen meebracht, dat aan
haar moest worden toegerekend de sedert I januari 1956 met het bedrijf ge-
maakte winst en een redelijke belastingheffing meebrengt die winst (. ..) te
berekenen op den zelfden voet als waarop deze zou zijn berekend, indien zij
door de vennoten van de genoemde commanditaire vennootschap zou zijn
genoten, derhalve met inachtneming onder meer van den investeringsaftrek,
waarop ook die vennoten aanspraak hadden kunnen maken'.

In latere onder de investeringsaftrek en vervroegde afschrijving gewezen
jurisprudentie'o heeft de HR consequent vastgehouden aan het verschil in be-
handeling van ter zake van de inbreng aangegane verplichtingen enerzijds en
van tegenover niet-oprichters aangegane (preconstitutieve) verplichtingen an-

10. Met betrekking tot de tegenover niet-oprichters aangegane preconstitutieve verplichtingen kan
worden verwezen naar HR 4 juli 1961, BNB 1961 I274, en HR 16 december 1970, BNB 1971I25. Uit
laatstgenoemd arrest kan worden afgeleid dat de door de HR ten aanzien van deze investeringen ge-
hanteerde `redelijke belastingheffing' ook in het nadeel van de opgerichte vennootschap kan uit-
pakken. Met betrekking tot de ter zake van de inbreng aangegane verplichtingen kan worden verwe-
zen naar HR 26 juni 1963, BNB 1963~255, en HR 21 februari 1973, BNB 1973~107. In HR 4 mei
1966, BNB 1966I152, werd deze jurisprudentie van overeenkomstige toepassing verklaard op de
vervroegde afschrijving; dit vloeit logisch voort uit het feit dat voor de vervroegde afschrijving de-
zelfde regels golden ter zake van het van toepassing zijnde regime als voor de investeringsaftrek
(vergelijk ook Kostense in zijn noot in BNB 1966I152, en Van der Linden in zijn aantekening bij dit
arrest in FED IB: Art. 8(3) (1950) : l9).
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derzijds. In geen van deze arresten geeft de HR een duidelijke verklaring voor
dit verschil in behandeling. De overweging, dat een redelijke belastingheffing
met zich mee brengt dat de in de voorperiode gerealiseerde winst moet worden
berekend op dezelfde voet als waarop deze zou zijn berekend, indien zij door de
oprichters zou zijn genoten, wijkt af van de door de HR in - onder andere -
BNB 1968~46 genomen beslissing dat de voorperiodewinst moet worden be-
paald vanuit het perspectief van de op te richten NV. In BNB 1968~46 heeft de
HR ook expliciet bevestigd, dat alleen voor de toepassing van de investeringsfa-
ciliteiten de winst vanuit de positie van de oprichters moet worden bepaald.
Naar mijn mening is hier dan ook sprake van een doelredenering teneinde de na-
mens de op te richten vennootschap tegenover de eigen oprichters in de voorpe-
riode aangegane verplichtingen anders te behandelen dan de namens de ven-
nootschap in de voorperiode tegenover niet-oprichters aangegane verplichtin-
gen. Naar de reden van dit verschil in behandeling kan men slechts gissen.
Vinke" geeft de volgende verklaring:

`Men mag zeggen dat, indien investeringsaftrek wordt gegeven bij omzetting
van een eenmanszaak e.d. in een NV, ook wanneer er geen sprake is van aan-
schaffing van produktiemiddelen ter vervanging of uitbreiding hiervan, de
kritische oorzaak voor het verkrijgen der faciliteit gelegen is in die omzetting.
Heeft de omzetting alleen reeds een dusdanig normatieve waarde voor de in-
vesteringsaftrek, dan kan de faciliteit niet eerder bestaan dan wanneer de om-
zetting, dus de oprichting der NV, perfect is. Is daarentegen wel sprake van
een aanschaffing van bedrijfsmiddelen in de zin van een vervanging of uit-
breiding daarvan, dan staat deze los van de rechtswaarde van de wijziging
van de rechtsvorm van de onderneming voor toekenning van investeringsaf-
trek. Alsdan is beslissend dat de vervangende of uitbreidende investering ge-
daan is voor de aanvang der schorsingsperiode'.

Deze redenering kan mij niet overtuigen. De wetgever heeft geen enkele beteke-
nis toegekend aan de omstandigheid dat een investering al dan niet leidt tot een
uitbreiding of vervanging van de totale hoeveelheid duurzame produktiemidde-
len. Van belang is slechts dat (afgezien van het maken van voortbrengings-
kosten) door het ene subject tegenover het andere subject verplichtingen wor-
den aangegaan ter verwerving of verbetering van bedrijfsmiddelen. Gelet op
deze benadering vanuit het investerende subject, is er geen reden op grond van
het door Vinke gemaakte onderscheid verschil aan te brengen ten aanzien van
het tijdstip waarop preconstitutieve investeringen worden geacht te zijn aange-
gaan. Zowel in geval van preconstitutieve investeringen tegenover oprichters als
tegenover niet-oprichters, kan de BV niet eerder toetreden tot de in haar naam
aangegane verplichtingen dan op het moment van haar oprichting. Eerst op het
bekrachtigingsmoment dan wel op het tijdstip waarop de BV in de oprichtings-

1 I. Vinke, noot bij HR 18 oktober 1967, BNB 1968~46.
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akte aan de inbreng wordt gebonden, neemt zij ter zake van deze investeringen
een betalingsverplichting op zich. De tegenover derden aangegane verplichtin-
gen zijn in de voorperiode derhalve niet, zoals Vinke suggereert, `completer'
dan de preconstitutieve verplichtingen tegenover de oprichters ter zake van de
verwerving van in te brengen bedrijfsmiddelen.

Een andere hypothese is, dat de mate van gebondenheid van de oprichters in
de voorperiode, wellicht een reden voor de HR is geweest voor het verschil in be-
handeling. De gedachte is dan, dat de oprichters in sterkere mate gebonden zijn
in geval van tegenover derden aangegane preconstitutieve verplichtingen dan in
geval van tegenover de BV aangegane preconstitutieve verplichtingen. Mijns in-

ziens had de HR in dat geval expliciet als voorwaarde aan zijn beslissing ten aan-
zien van de tegenover derden aangegane preconstitutieve investeringen moeten
verbinden, dat de derden van de oprichters hoofdelijke verbondenheid bedin-
gen voor het geval de vennootschap niet tot stand komt dan wel niet bekrach-
tigt. Vóór 1971 was de mate van gebondenheid van een oprichter die namens de
op te richten vennootschap een inbrengovereenkomst sloot, in wezen immers
even beperkt als de gebondenheid van een oprichter die in naam van de op te
richten NV verplichtingen tegenover derden aanging. De derde kon zijn positie
slechts versterken door uitdrukkelijk hoofdelijke mede-gebondenheid van de
oprichters te bedingen.

Naar mijn mening brengt een redelijke wetstoepassing met zich mee, dat ten
aanzien van alle preconstitutief aangegane verplichtingen wordt aangenomen,
dat de BV deze verplichtingen reeds in de voorperiode is aangegaan. Zowel in
geval van een preconstitutieve inbrengovereenkomst als in geval van een tegen-
over niet-oprichters aangegane preconstitutieve verplichting, kan de BV niet
eerder een betalingsverplichting ter zake van die preconstitutieve investeringen
op zich nemen, dan nadat zij deze verplichtingen heeft bekrachtigd ofwel nadat
zij daaraan in de akte van oprichting is gebonden. Voor de toepassing van de
fiscale investeringsfaciliteiten vereist een redelijke wetstoepassing echter, dat
wordt verondersteld dat de BV de betalingsverplichting reeds in de voorperiode
heeft aanvaard. Belangrijk in dit verband is naar mijn mening, dat de rechtsze-

kerheid wordt gediend, indien op het moment waarop deze preconstitutieve
verplichtingen worden aangegaan, vaststaat of en in welke mate de op te richten
BV aanspraak op investeringsfaciliteiten kan maken.' z Hier dringt zich een pa-

rallel op met de jurisprudentie van de HR inzake het aangaan van verplichtin-
gen onder een opschortende voorwaarde. Ook daar is het element van de rechts-
zekerheid waarschijnlijk voor de HR de reden geweest om in het arrest van 23
januari 1985, BNB 1985I144, te beslissen dat reeds op het moment van het aan-
gaan van de overeenkomst sprake is van het aangaan van verplichtingen in de
zin van art. 61a, Wet IB 1964.

In het door mij in hoofdstuk VII voorgestelde systeem waarbij reeds in de
voorperiode bij de op te richten BV, vertegenwoordigd door haar oprichters,

12. Essers, Het begrip betalingsverplichting in de WIR, WFR 1983~5605, btz. 1134; in dezelfde zin:
A-G Verburg in zijn conclusie voor het arrest van 11 januari 1989, BNB 1989~128.
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Vpb wordt geheven, zouden in dat tijdvak ook reeds investeringsbijdragen ter
zake van de preconstitutieve investeringen kunnen worden verrekend met de
door de op te richten BV verschuldigde Vpb.' 3 Ingeval de oprichting van de BV
geen doorgang vindt, zal een verrekening plaatsvinden van de reeds in de voor-
periode geheven Vpb, inclusief WIR-premie, met de alsdan door de oprichters
verschuldigde IB of Vpb. Indien de BV wel wordt opgericht, maar zij de precon-
stitutieve investeringen niet wenst te bekrachtigen, neemt zij geen betalingsver-
plichting ter zake van deze investeringen op zich. In dat geval zal zij in het door
mij voorgestelde systeem de in haar naam in de voorperiode reeds verrekende
investeringsbijdragen dienen terug te betalen.

Uit het voor de WIR gewezen arrest van 12 februari 1986, BNB 1986~133, kan
worden afgeleid dat met betrekking tot de door de (op te richten) BV tegenover
de oprichters aangegane preconstitutieve verplichtingen, mogelijk sprake is van
een kentering in de opvattingen van de HR. In de tot dit arrest aanleiding ge-
vende casus werd belanghebbende, BV X, op 31 oktober 1980 opgericht. Op 1
maart 1980 had één van de oprichters (BV A) met de op te richten BV X een
overeenkomst gesloten tot overdracht van een bedrijfsafdeling. Alle resultaten
van deze afdeling waren vanaf 1 maart 1980 voor rekening en risico van de op te
richten BV X. Aan een andere vennootschap, C Inc., werd een optie verleend
om de aandelen in belanghebbende binnen een bepaalde periode voor de prijs
van één gulden over te nemen. C Inc. deelde op 1 september 1980 mede gebruik
te willen maken van deze optie. BV X bekrachtigde kort na haar oprichting de in
de voorperiode namens haar aangegane verbintenissen. De overdracht van de
aandelen vond plaats in november 1980. In geschil was, of een redelijke uitleg
van de resolutie van 24 maart 1981, BNB 1981~167, met zich meebracht, dat
van het bepaalde in het (huidige) art. 23d, eerste lid, letter b, Wet Vpb 1969, vol-
ledige ontheffing kon worden verleend, dan wel dat `slechts' de neutraliserings-
regeling kon worden toegepast. In deze resolutie is bepaald", dat volledige ont-
heffing kan worden verleend, indien voorafgaand aan of gelijktijdig met het
aangaan van de verplichtingen het belang in de investerende vennootschap vol-
ledig over gaat naar een derde die niet in een gelieerde verhouding staat tot de
vennootschap tegenover wie de verplichtingen zijn aangegaan. De HR achtte in
casu de neutraliseringsregeling van toepassing:

`Een redelijke we[stoepassing brengt in dit geval mede ter bepaling van de aan
belanghebbende toekomende investeringsbijdragen aan te nemen dat belang-
hebbende op 1 maart 1980 de uit voormelde overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen heeft aangegaan. Noch de omstandigheid dat een der oprich-

I3. [n het jaar waarin de preconstitutieve investering is verricht zal in dat systeem ook de twaalf-
jaarscermijn voor de verrekening van de aanloop-WIR als bedoeld in art. 61, tweede lid, Wet IB
1964, dienen te starten; vergelijk noot 41 van hoofdstuk VIII.
14. In het tweede lid, onder I, letter a.
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ters van belanghebbende tevens de wederpartij bij meergenoemde overeen-
komst was, noch de omstandigheid dat een besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid voor zij is opgericht geen verplichtingen kan aan-
gaan, staat aan een zodanige wetstoepassing in de weg; te dezer zake komt
voorts geen betekenis toe aan het antwoord op de vraag of de oprichters zelf
tot de nakoming van de door hen ten behoeve van de op te richten vennoot-
schap aangegane verplichtingen waren gebonden.'

De principiële wending die de HR in dit arrest ten opzichte van de in het verle-
den gewezen investeringsaftrek-jurisprudentie maakt is, dat hij op grond van
een redelijke wetstoepassing aanneemt, dat belanghebbende, de opgerichte BV,
reeds in de voorperiode verplichtingen tegenover haar oprichter is aangegaan.
Daarbij bepaalt de HR expliciet, dat geen betekenis toekomt aan `de omstan-
digheid dat een der oprichters van belanghebbende tevens de wederpartij bij
meergenoemde overeenkomst was'. In de onder de investeringsaftrek gewezen
arresten heeft de HR zich steeds op het standpunt gesteld, dat de opgerichte BV
niet meer investeringsaftrek kon claimen dan haar oprichters hadden kunnen
claimen indien zij de in de voorperiode verrichte investeringen voor eigen reke-
ning zouden hebben verricht. Als gevolg daarvan vielen de tegenover de oprich-
ters aangegane preconstitutieve verplichtingen buiten de boot van de redelijke
belastingheffing. Door de BV als uitgangspunt te nemen, kunnen ook de tegen-
over de oprichters aangegane preconstitutieve verplichtingen worden gepre-
mieerd naar het in de voorperiode geldende WIR-regime.15 Dit betekent, dat de
BV op grond van een redelijke wetstoepassing evenveel WIR-premie kan clai-
men als zij zou hebben kunnen claimen indien zij op het moment van aangaan
van de preconstitutieve verplichtingen reeds zou hebben bestaan. Verdere ju-
risprudentie zal moeten uitwijzen of de HR inderdaad definitief op dit punt is
omgegaan.' 6

15. Poolen stelt in een aantekening in FED 1986I985, dat in dit arrest wordt bevestigd, hetgeen in
HR 16 december 1970, BNB 1971~25, al zou zijn beslist, namelijk dat in het geval namens de op te
richten BV tegenover de oprichters verplichtingen worden aangegaan met betrekking tot de verwer-
ving van bedrijfsmiddelen die geen deel uitmaken van de in te brengen onderneming, het W[R-
regime van toepassing is van het moment waarop de preconstitutieve verplichtingen zijn aangegaan;
vergelijk eveneens Poolen, in Schonis~Renes: Wet investeringsrekening, Herziene W IR, hoofdstuk
10, paragraaf 2.2.5, blz. 109, en Stevens, WIR en inbreng in een BV, WFR 1980I5444, blz. 270. [n
dezelfde zin: Van Sonderen, Besmette verhouding voor de WIR ondanks het vestigen van een optie-
recht op de aandelen in een vennootschap in oprichting, WFR 1986~5755, blz. 1696. Anders dan
voornoemde schrijvers ben ik van mening dat de HR in BNB 1971 ~25 niet is uitgegaan van een pre-
constitutieve verplichting tegenover de oprichters, maar van een preconstitutieve verplichting te-
genover een niet-oprichter, in casu de c.v. Daaraan deed niet af, dat de beherende vennoten van
deze c.v. (dus niet de commandieten!) tevens oprichters van de NV waren. Mogelijk dat híerbij een
rol heeft gespeeld, dat ook na de oprichting van de NV, de c.v. - en daarmede het afgescheiden ver-
mogen van deze c.v. - bleven voortbestaan.
16. Gelet op de door de HR gebezigde woorden `in dit geval' en het in paragraaf 4 van dit hoofdstuk
behandelde arrest van l l januari 1989, BNB 1989~128, inzake de KST, is het in acht nemen van
enige voorzichtigheid bij het trekken van conclusies op zijn plaats.
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Indien BNB 1986~133 geen incidenteel arrest mocht blijken te zijn, is daar-
mee tevens een ander, naar aanleiding van de onder de investeringsaftrek gewe-
zen jurisprudentie ontstaan geschilpunt, uit de weg geruimd. Onder verwijzing
naar de door de HR in die jurisprudentie gebezigde overweging, dat de BV niet
meer investeringsaftrek kan claimen dan de oprichters zouden hebben kunnen
claimen indien zij voor eigen rekening de verplichtingen zouden hebben aange-
gaan, stellen sommigen" zich op het standpunt, dat in de voorperiode namens
de op te richten vennootschap tegenover derden aangegane verplichtingen niet
kunnen worden gepremieerd, indien in dat tijdvak geen onderneming in mate-
riële zin voor rekening van de op te richten BV wordt gedreven. In die zin werd
ook beslist door het Hof 's-Gravenhage in de uitspraak van 3 maart 1966, BNB
1966~243, en door het Hof 's-Hertogenbosch in de uitspraak van 19 april 1968,
BNB 1969~86.1e In HR 16 december 1970, BNB 1971~25, stelde de HR eerst
vast, dat in de voorperiode een bedrijf werd uitgeoefend voor rekening en risico
van de op te richten NV, om vervolgens te beslissen dat een redelijke wetstoe-
passing met zich meebracht het bedrijfsresultaat (lees: de investeringsaftrek) op
dezelfde voet te berekenen als waarop het zou zijn berekend indien het door de
oprichters voor eigen rekening zou zijn behaald.' 9 In dit verband is ook van be-
lang een passage in de MvA bij het wetsontwerp tot afschaffing van de nega-
tieve aanslag in de WIR per 1 april 198620:

`Indien de eenmaal tot stand gekomen BV de door de BV in oprichting aange-
gane verplichtingen bekrachtigt, geldt naar vaste jurisprudentie, gewezen
voor de investeringsaftrek, als van toepassing zijnd percentage het percen-
tage zoals dat gold op de datum waarop de BV in oprichting de investerings-
verplichting aanging. Een redelijke wetstoepassing brengt ten aanzien van de
voorgestelde wijziging met betrekking tot de negatieve aanslag naar onze me-
ning met zich, dat in situaties waarin in de voorperiode een onderneming
werd gedreven en de verplichting door de BV in oprichting is aangegaan voor
1 april 1986, deze investering nog kan leiden tot een negatieve aanslag.'(cursi-
vering van mij; P.E.)

Uitgaande van de door de H R in BNB 1986~ 133 - terecht - voorgestane bena-
dering vanuit de op te richten BV, moet niet de vraag worden gesteld of de

17. Vergelijk Lancée in zijn noot bij Hof's-Gravenhage 3 maart 1966, BNB 1966~243, en Verburg,
Vennootschapsbelasting, 1984, blz. 53.
18. In de uitspraak van 13 april 1988, Fiscaal up to date 88-903, merkte het Hof Amsterdam de in
casu namens de op te richten BV aangegane verplichting aan als eerste bedrijfshandeling van deze
BV.
19. Vergelijk ook de staatssecretaris in BNB 197 V25: `Met betrekking tot bedrijfsmiddelen die bij
derden zijn aangeschaft, dient het tijdstip van aanschaffing voor alle gevallen, waarin de NV in
oprichting reeds tijdens haar oprichtingsperiode een bedrijf uitoefent, beslissend te zijn voor de
vraag of aanspraak op inv. aftrek bestaat' (cursivering van mij; P.E.).
20. Kamerstuk 19 305, nr. 5, blz. 23.
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oprichters aanspraak zouden hebben kunnen maken op investeringsbijdragen
indien de in de voorperiode verrichte investeringen voor eigen rekening waren
verricht, maar is slechts relevant of de BV aanspraak had kunnen maken op
WIR-premie indien zij op het moment van het aangaan van de preconstitutieve
verplichtingen reeds zou hebben bestaan. De vraag of in de voorperiode voor
rekening van de op te richten BV een onderneming in materiële zin wordt gedre-
ven, is daarmee irrelevant geworden. Als gevolg van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb
1969, en de aan dit artikel door de HR in het arrest van 1 juli 1981, BNB 1981~
318, toegekende ruime betekenis21, is het voor de toepassing van de WIR bij een
BV niet van belang of al dan niet sprake is van een voor rekening van die BV ge-
dreven onderneming in materiële zin. Algemeen wordt aangenomen dat een BV
op grond van haar rechtsvorm kan worden geacht een onderneming te drijven.

Tot slot van deze paragraaf wijs ik erop, dat de in het voorgaande getrokken
conclusie dat niet vanuit de oprichters maar vanuit het perspectief van de op te
richten BV moet worden beoordeeld of en in hoeverre aanspraak bestaat op in-
vesteringsfaciliteiten met betrekking tot de in de voorperiode in naam van die
BV verrichte investeringen, ook tot consequentie heeft dat de fiscale status van
de oprichters in dit verband niet ter zake doet. Indien de oprichters subjectief
vrijgestelde lichamen zijn (bijvoorbeeld non-profit-instellingen), behoeft dat
feit de toekenning van WIR-premie aan de BV ter zake van de door deze oprich-
ters in haar naam aangegane investeringen derhalve niet in de weg te staan.zz

3. Het tijdstip waarop desinvesteringen worden verricht

3.1. ALGEMEEN

Een desinvesteringsbetalingsverplichting ontstaat onder andere23 indien binnen
de in art. 61b, eerste lid, Wet IB 1964, genoemde desinvesteringstermijn van
acht jaren, zaken worden vervreemd waarvoor bij aanschaf door de vervreem-
der investeringsbijdragen zijn verkregen. In het arrest van 22 april 1970, BNB
1970~123, definieerde de HR vervreemden als:

`het aangaan van een obligatoire overeenkomst houdende de verptichting tot
levering van (het) object'.

In het algemeen kan worden aangenomen dat het tijdstip van vervreemden sa-

21. Vergelijk Essers en Schonis, in Schonis~Renes: Wet investeringsrekening, Herziene WIR,
hoofdstuk 3, paragraaf 1.2.3; in andere zin: Meijer, NV's en BV's niet altijd een onderneming,
WFR 1985~5688, blz. 793.
22. Vergelijk in dit verband de in Infobulletin 88I530 opgenomen lopende procedure voor het Hof
's-Hertogenbosch (rolnr. 1943~1982).
23. In art. 61 b, tweede tot en met vierde lid, Wet IB 1964, is bovendien een aantal fictieve desinveste-
ringsbepalingen opgenomen.
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menvalt met het moment waarop aan alle constituerende vereisten voor het ont-
staan van de aan de vervreemding ten grondslag liggende obligatoire overeen-
komst is voldaan. Dit kan hetzelfde moment zijn als het tijdstip waarop de te-
genpartij WIR-relevante verplichtingen aangaat. Noodzakelijk is dat echter
niet. Bedacht moet worden, dat de ratio van het verplichtingenstelsel een geheel
andere is dan die van de desinvesteringsregeling. Laatstgenoemde regeling is
primair gericht op het tegengaan van misbruik; in de investeringsregeling staat
voorop het premiëren van de ondernemer wegens de door hem verrichte investe-
ringen. Dit onderscheid komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de jurisprudentie
inzake de onder een opschortende voorwaarde aangegane verbintenissen. An-
ders dan bij een onder een opschortende voorwaarde aangegane investering,
geldt op grond van voornoemd arrest BNB 1970~123 alsmede HR 16 januari
1985, BNB 1985~143, dat bij een vervreemding onder opschortende voor-
waarde als vervreemdingstijdstíp wordt aangemerkt, het moment waarop de
opschortende voorwaarde in vervulling is gegaan.24

3.2. HET TIJDSTIP VAN DESINVESTEREN IN DE VOORPERIODE

Evenzeer als bij het aangaan van verplichtingen, geldt ten aanzien van ver-
vreemdingen, dat de BV niet eerder dan bij haar totstandkoming subject kan
worden van een daartoe strekkende obligatoire overeenkomst. Indien door de
oprichters op eigen naam maar voor rekening van de op te richten BV be-
drijfsmiddelen worden vervreemd, kan de BV ter zake van deze vervreemdin-
gen geen desinvesteringsbetaling verschuldigd worden. Eventueel kunnen de
oprichters intern de door hen gerealiseerde desinvesteringsbetalingen met de
BV verrekenen op het moment dat zij de uit de vervreemdingen voortvloeiende
rechten en verplichtingen aan de BV overdragen. De BV zal naar mijn mening
wel een desinvesteringsbetaling dienen te realiseren met betrekking [ot de pre-
constitutieve vervreemdingen van bedrijfsmiddelen die in de voorperiode na-
mens de op te richten BV zijn aangeschaft.25 In aansluiting op hetgeen ik in pa-
ragraaf 2 heb verdedigd, geldt dit mijns inziens zowel ten aanzien van de ver-
vreemding van preconstitutief ingebrachte bedrijfsmiddelen als ten aanzien van
bedrijfsmiddelen die namens de op te richten BV van niet-oprichters zijn ge-
kocht. Daarbij ga ik er van uit, dat het begin van de desinvesteringstermijn kan
worden gesteld op het begin van het (fictieve) voorperiodeboekjaar waarin de
preconstitutieve investering is verricht.2ó

Evenals dat het geval is bij de preconstitutieve investeringen, kan ook bij pre-

24. Vergelijk ook punt 3 van de conclusie van A-G Van Scest voor het arrest van 23 januari 1985,
BNB 1985~144.
25. In dezelfde zin: Poolen, in Schonis~Renes: Wet investeringsrekening, Herziene WIR, hoofd-
stuk 10, paragraaf 2.2.6.
26. Volgens de letterlijke tekst van art. 61b, eerste lid, Wet IB 1964, start de desinvesteringstermijn
bij `de aanvang van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden'.
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constitutieve desinvesteringen de vraag worden gesteld of een redelijke be-
lastingheffing met zich meebrengt dat de BV wordt geacht reeds in de voorpe-
riode bedrijfsmiddelen te hebben vervreemd. Het belang van deze vraag is gele-
gen in de afbakening van de desinvesteringstermijn. Alleen indien het tijdstip
van vervreemding binnen de achtjarige desinvesteringstermijn valt kan een des-
investeringsbetalingsverplichting ontstaan. Dit probleem kan zich (praktisch)
uitsluitend voordoen in geval van een voorperiode van meer dan acht jaren. Stel
bijvoorbeeld een BV die op 1 maart 1989 is opgericht en op die datum alle in
haar naam verrichte rechtshandelingen bekrachtigt. Op 1 februari 1980 heeft de
oprichter namens de op te richten BV een bedrijfsmiddel van een derde aange-
schaft. Op 1 april 1985 wordt dit bedrijfsmiddel namens de op te richten BV
weer vervreemd. Alleen indien 1 april 1985 (fictief) wordt aangemerkt als desin-
vesteringstijdstip, zal de BV in mijn opvatting een desinvesteringsbetaling ter
zake van de vervreemding verschuldigd worden. Indien de voorperiode korter is
dan acht jaren zal de desinvesteringsbetalingsschuld - onafhankelijk van het
antwoord op de vraag of het desinvesteringstijdstip in de voorperiode ligt dan
wel op het moment van bekrachtigen - in het eerste boekjaar van de BV wor-
den verrekend met de aanspraak op investeringsbijdragen. In het in hoofdstuk
VII voorgestelde systeem om reeds in de voorperiode Vpb te heffen van de op te
richten BV, kan reeds in het jaar van de preconstitutieve desinvestering een ver-
hoging van de overigens verschuldigde Vpb plaatsvinden met het bedrag van de
desinvesteringsbetaling. In dat systeem rijst de vraag, of in het geval de BV na
meer dan acht jaren wordt opgericht en de preconstitutieve (des)investeringen
bekrachtigt, de reeds verrichte desinvesteringsbetalingen ongedaan kunnen
worden gemaakt. Gelet op de in paragraaf 3.1 omschreven ratio van de desin-
vesteringsregeling, zal een reden voor het fictief vervroegen van het desinveste-
ringsmoment moeten worden gezocht in het voorkomen van oneigenlijk ge-
bruik. Oprichters zouden bijvoorbeeld de voorperiode kunnen verlengen ten-
einde de desinvesteringsbetaling uit te stellen dan wel te ontgaan. Naar mijn me-
ning dient de problematiek van de lange voorperiode in een breder perspectief te
worden gezien dan uitslui[end vanuit het oogpunt van de desinvesteringsrege-
ling. In dit verband verwijs ik naar het gestelde in paragraaf 4.2.1 van hoofd-
stuk VII en het aldaar gedane voorstel om aan de voorperiode een maximale ter-
mijn te verbinden van twee jaren. In een dergelijk systeem bestaat er geen be-
zwaar tegen om het moment van bekrachtiging van de preconstitutieve ver-
vreemdingsovereenkomst aan te merken als desinvesteringstijdstip. Uiterlijk in
het jaar waarin deze bekrachtiging plaatsvindt, zal de desinvesteringsbetalings-
schuld ter zake van de preconstitutieve desinvesteringen dan worden verrekend
met de aanspraak op investeringsbijdragen ter zake van de preconstitutieve in-
vesteringen. Ook wat betreft de preconstitutieve desinvesteringen dringt zich
derhalve een parallel op met de jurisprudentie inzake de onder opschortende
voorwaarden aangegane verbintenissen.
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4. De toepassing van de KST

De KST is ingevoerd teneinde de investeringen door kleine ondernemers te sti-
muleren. De hoogte van deze in art. 61c, Wet IB 1964 opgenomen toeslag is af-
hankelijk van het in een kalenderjaar dan wel boekjaar in totaal verrichte be-
drag aan investeringen. In 1989 varieerde deze toeslag tussen nihil (indien het
totaal van de investeringen meer beliep dan f 1 145 000) en 6 procent (bij een to-
taal investeringsbedrag van minder dan f 48 000). Voor de toepassing van de
Vpb geldt - met uitzondering van de buitenlands belastingplichtigen - de
KST-tabel van het jaar waarin het boekjaar aanvangt.27

Door de in art. 61c, Wet IB 1964 aangebrachte koppeling met de in een
(boek)jaar verrichte investeringen, doet zich in geval van een voorperiode een
probleem voor met betrekking tot de bepaling van de hoogte van het voor de
toepassing van de KST relevante investeringsbedrag. De staatssecretaris van Fi-
nanciën stelt zich op het standpunt dat de in de voorperiode verrichte (pre-
constitutieve) investeringen voor de bepaling van de KST dienen te worden op-
geteld bij de in het eerste boekjaar van de BV verrichte investeringen.2B In deze
zin oordeelde ook het Hof Arnhem in een uitspraak van 18 december 1985, V-N
1986, blz. 1215, punt 22:

`Het eerste boekjaar van belanghebbende ving aan op 27 juni 1980 en ein-
digde op 31 december 1980. Ingevolge de voorovereenkomst van 13 decem-
ber 1978 werd de onderneming in het tijdvak van 1 januari 1979 tot de oprich-
ting van de vennootschap gedreven voor rekening van belanghebbende. Hier-
door viel de winst over evengenoemd tijdvak bij de oprichting - te weten 27
juni 1980 - toe aan belanghebbende. Deze winst moet dientengevolge wor-
den gerekend tot de winst van het eerste boekjaar van belanghebbende.

Dit houdt naar het oordeel van het hof tevens in dat voor de toepassing van
artike161 c van de Wet IB de investeringen in het tijdvak 1 januari 1979 tot 27
juni 1980 moeten worden aangemerkt als investeringen van belanghebbende
in haar eerste boekjaar.'

In andere zin werd beslist door het Hof Amsterdam in de aan het arrest van 11
januari 1989, BNB 1989I128, voorafgaande uitspraak. In casu was belangheb-
bende, BV X, opgericht op 14 oktober 1981. Haar eerste boekjaar liep van 14
oktober 1981 tot en met 31 december 1981. Dit eerste boekjaar omvatte mede de
resultaten van de voorperiode die het tijdvak 1 augustus 1980 tot 14 oktober

27. Vergelijk art. 7b, Uitvoeringsbesluit Vpb 1971.
28. De Commissie voor de Verzoekschriften was het met dit standpunt eens: Kamers[uk 18 120, nr.
21; V-N 1984, blz. 249, punt I5. 'De door adressant gewraakte samenvoeging van ínvesteringen
(was)', aldus de Commissie, `het gevolg (. ..) van de in vrijheid gedane keuze tot oprichting van een
BV met welk gevolg bij het maken van vermelde keuze de oprichters rekening hadden moeten hou-
den'; vergelijk ook Vragenrubriek, V-N 1983, blz. 2214, punt 33.
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1981 bestreek. Namens BV X waren in de voorperiode investeringen verricht die
na haar oprichting door haar werden bekrachtigd. In geschil was de hoogte van
de KST over 1981. Het Hof Amsterdam constateerde in de eerste plaats, dat
partijen het er over eens waren dat een redelijke uitleg van de wettelijke bepalin-
gen inzake investeringsbijdragen meebracht, dat de investeringen in be-
drijfsmiddelen die tijdens de voorperiode waren gedaan en door belangheb-
bende kort na haar oprichting waren bekrachtigd, aan de BV moesten worden
toegerekend. Vervolgens overwoog het hof dat uit het woord `kalenderjaar' in
de tekst van art. 61c, Wet IB 1964, kan worden afgeleid, dat de wetgever de
mate van kleinschaligheid voor zover mogelijk heeft willen relateren aan het be-
drag van de investeringen in een periode van 12 maanden. Dientengevolge ver-
eiste een redelijke toepassing van art. 61c, Wet IB 1964 dat, nu het boekjaar van
belanghebbende gelijk was aan het kalenderjaar, de investeringen in 1980 en in
1981 afzonderlijk in aanmerking moesten worden genomen. De HR casseerde
deze uitspraak:

`Gelet op het bepaalde in artikel 20, lid 1, van de Wet op de inkomstenbelas-
ting 1964 en artikel 7, lid 4, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
moet worden aangenomen dat, indien de winst van een onderneming wordt
berekend over een niet met het kalenderjaar samenvallend boekjaar, ook
voor de toepassing van artikel 61c dient te worden uitgegaan van de investe-
ringen die door de belastingplichtige in het boekjaar zijn gedaan. Zulks vindt
steun in de ontstaansgeschiedenis van het artikel (. ..). Het vorenoverwogene
geldt ongeacht de vraag of zulk een boekjaar een tijdvak van twaalf maanden
omvat, dan wel een langer of korter tijdvak. In overeenstemming hiermee
moeten in een geval als het onderhavige, waarin de winst van de onderneming
mede de resultaten omvat van een buiten het boekjaar gelegen periode, de in
die periode verrichte investeringen voor de toepassing van artikel 61c worden
aangemerkt als in dat boekjaar te zijn verricht.'

Het is opvallend, dat de HR in dit arrest met geen woord rept over zijn in het
verleden genomen beslissingen ten aanzien van de preconstitutieve investerin-
gen. A-G Verburg geeft in zijn conclusie voor dit arrest een tweetal argumenten
waarom deze jurisprudentie niet van overeenkomstige toepassing is op de KST.
In de eerste plaats overweegt hij, dat deze jurisprudentie is ingegeven door de
gedachte dat de investeerder op het moment van investeren zekerheid dient te
hebben of en zo ja, in welke mate hij aanspraak kan maken op investeringsfaci-
liteiten. Een investeerder weet echter niet van tevoren of hij KST zal genieten.
Eerst na afloop van het beoordelingstijdvak weet hij waaraan hij toe is. Voor
een benadering gebaseerd op een redelijke wetstoepassing lijkt dan ook geen
noodzaak aanwezig te zijn.29 Als tweede argument wijst Verburg op het feit,

29. In dezelfde zin: Renes en Van Maris, in Schonis~Renes: Wet investeringsrekening, Herziene
WIR, hoofdstuk 5, paragraaf 3.2.6, blz. 34I36.
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`dat het betreden terrein zich bij uitstek leent voor een zekere (mate van) ma-
noeuvreervrijheid, onverschillig of deze nu gelegen is in de sfeer van de mon-
tage der boekjaren dan wel in die van de "timing" van de investeringen. Deze
factor draagt er niet toe bij om het vanzelfsprekend te achten dat met een be-
roep op de redelijkheid inbreuk wordt gemaakt op de systematiek van de
wet.'

Mijns inziens zou een logisch gevolg van de in het voorgaande behandelde ju-
risprudentie inzake de preconsti[utieve investeringen zijn geweest, indien ook
bij de bepaling van de hoogte van de KST het regime ten tijde van het aangaan
van de preconstitutieve verplichtingen van toepassing was verklaard.'o De
hoogte van de KST is immers evenzeer een onderdeel van het op de preconstitu-
tieve investeringen betrekking hebbende WIR-regime als de hoogte van de ba-
sispremie. In feite stelt de HR belanghebbende in het ongelijk omdat in de voor-
periode geen sprake is van een boekjaar. Dit heeft echter alles te maken met het
feit dat die BV in de voorperiode nog niet bestaat. In de voorperiode kan de BV
ook nog geen betalingsverplichtingen ter zake van de in haar naam verrichte in-
vesteringen op zich nemen. Evenmin is zij in staat om in dat tijdvak zelf reeds
winst te behalen. Daarvoor heeft zij haar oprichters als bewindvoerders nodig.
Dit alles belet de HR echter niet om de in de voorperiode gerealiseerde winst
(ondanks de afwezigheid van een boekjaar!) toe te rekenen aan de BV, deze
winst vanuit het perspectief van die op te richten BV te berekenen en op grond
van een redelijke belastingheffing het WIR-regime van toepassing te verklaren
ten tijde van het aangaan van de preconstitutieve investeringen. Het ontgaat
mij, waarom dit voor de toepassing van de KST anders zou moeten zijn." De
door Verburg aangehaalde argumenten mogen gelden voor de toepassing van
de KST in zijn algemeenheid, zij rechtvaardigen naar mijn mening niet het door
de HR gemaakte onderscheid. Het feit dat eerst na afloop van het boekjaar ze-
kerheid bestaat omtrent de omvang van de KST behoeft in geval van een voor-
periode van langer dan een jaar niet in de weg te staan aan het vaststellen van de
omvang van de KST nadat twaalf voorperiodemaanden zijn verstreken. Het
gaat er niet om, dat met betrekking tot preconstitutieve investeringen in verge-
lijking tot `normale' investeringen eerder zekerheid wordt verkregen omtrent
de hoogte van de KST, maar wel of het in strijd is met een redelijke wetstoepas-
sing dat in geval van preconstitutieve investeringen later zekerheid ontstaat in-

30. Vergelijk ook Vermeend, Cursus Belastingrecht (onderdeel WIR), nr. 7.0.4, en Lugt, Inleiding

tot de Wet investeringsrekening, 1985, blz. 170. Doordat laatstgenoemde primair uitgaat van de

KST die de oprichters zouden hebben kunnen genieten indien voor eigen rekening de verplichtingen

waren aangegaan, loopt hij tegen het probleem op hoe de KST moet worden bepaald in geval van

meerdere oprichters. Op grond van de redelijkheid is hij van mening dat ook als er meerdere

oprichters-ondernemers zijn, moet worden aangenomen dat er slechts één onderneming is. [ndien

men de op te richten BV als uitgangspunt neemt bij de bepaling van de KST doet zich dit probleem

niet voor.
31. Vergelijk ook de kritische noot van Slot bij dit arrest in BNB 1989I128.

176



TOEPASSINC KLEINSCHALIGHEIDSTOESLAG

zake de hoogte van het van toepassing zijnde KST-percentage. Hetzelfde geldt
ten aanzien van de mate van manipuleerbaarheid van de KST. Deze is even
groot of gering indien investeringen binnen dan wel buiten het kader van een
voorperiode worden verricht. Bovendien: moet niet eerst de gekunsteldheid van
een bepaalde constructie worden aangetoond, vooraleer te dien aanzien conclu-
sies worden getrokken?
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Hoofdstuk X. Ondernemerschap en
ondernemingsvermogen in de voorperiode als
nafase van de IB-onderneming

1. Inleiding

In dee14 wordt de aandacht gericht op de IB-, Vpb- en WIR-gevolgen van het
bestaan van een voorperiode voor de oprichters. De hoofdstukken X tot en met
XIV hebben betrekking op de oprichters~natuurlijke personen; in hoofdstuk
XV worden enkele specifieke gevolgen voor de oprichters~lichamen belicht. In
hoofdstuk X staat een tweetal vragen in het centrum van de belangstelling:

1. Kunnen de oprichters~natuurlijke personen die voor rekening van een op te
richten BV een (in te brengen) onderneming drijven, in de voorperiode wor-
den aangemerkt als ondernemers in de zin van de Wet IB 1964 en

2. Kunnen de (in te brengen) ondernemingsbestanddelen in de voorperiode bij
de oprichters worden gekwalificeerd als ondernemingsvermogen.

Het antwoord op deze vragen heeft directe gevolgen voor de toepassing van on-
der meer de stakingsfaciliteiten (hoofdstuk XI) en de fiscale ondernemingsfaci-
liteiten (hoofdstuk XII) bij de oprichters. In paragraaf 2 worden de begrippen
ondernemerschap en ondernemingsvermogen nader gedefinieerd. Uitgaande
van deze definities wordt vervolgens in paragraaf 3 voor de meest voorkomende
stakingsgevallen nagegaan hoe het ondernemerschap en het ondernemingsver-
mogen zich tot elkaar verhouden. In paragraaf 4 zal ten slotte worden getracht
de specifieke situatie van de voorperiode als nafase van de IB-onderneming, te
plaatsen binnen dit algemene kader.

2. Ondernemerschap en ondernemingsvermogen nader gedefinieerd

2.1. ONDERNEMERSCHAP

Onder een ondernemer in de zin van de Wet IB 1964 versta ik de persoon voor
wiens rekening een onderneming wordt gedreven. Met - onder andere - Van
Dijck' ben ik het eens, dat de in art. 6, eerste lid, Wet IB 1964, voorkomende

1. Van Dijck, Wie geniet het inkomen?, Smeetsbundel, 1967, blz. 159; in dezelfde zin: Rijkers, De
subjectieve onderneming in de inkomstenbelasting, gepubliceerd ín Fiscale aspecten van onderne-
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zinsnede `daaronder begrepen hij die anders dan als aandeelhouder medege-
rechtigd is tot het vermogen van een onderneming', geen zelfstandige betekenis
heeft, maar een onderdeel is van het `voor-rekening van'-criterium van art. 6,
eerste lid, Wet IB 1964. Het feit dat voor rekening van een persoon een onderne-
ming wordt gedreven impliceert tevens medegerechtigdheid tot het vermogen
van die onderneming. Voordat de ondernemer kan worden gevonden, dient
eerst vast te staan dat sprake is van een onderneming in objectieve zin. Er zal een
duurzame organisatie van arbeid en kapitaal moeten zijn, waarmee beoogd
wordt om, door deelneming aan het maatschappelijk produktieproces, winst te
behalen.z De wil van de belastingplichtige speelt hierbij geen rol. In art. 6,
tweede lid, Wet IB 1964, wordt ook het zelfstandig uitgeoefende beroep aange-
merkt als een objectieve onderneming. Nadat een objectieve onderneming is
vastgesteld, komt de vraag aan de orde of de relatie van de belastingplichtige tot
deze objectieve onderneming zodanig is, dat hij geacht kan worden een subjec-
tieve onderneming te hebben. Daartoe dient die relatie aan een objectief en een
subjectief criterium te voldoen. De objectieve voorwaarde is, dat de winstge-
rechtigdheid van deze belastingplichtige niet beperkt mag zijn.3 Hij moet een
onbeperkt uitzicht hebben op positieve en~of negatieve resultaten. In ieder ge-
val mogen positieve winsten niet op voorhand zijn uitgesloten; er mag derhalve
geen absoluut plafond bestaan. Blijkens de jurisprudentie' mogen wel winsten
in negatieve zin zijn uitgesloten. Doorgaans wordt aan deze objectieve voor-
waarde voldaan, indien de betreffende belastingplichtige gerechtigd is tot de
stille reserves bij liquidatie van de objectieve onderneming.s De subjectieve
voorwaarde is, dat de belastingplichtige ook daadwerkelijk de intentie moet
hebben om ondernemer te zijn. De relatie die tot ondernemerschap leidt, dient
bewust beoogd te zijn. In twijfelgevallen zal de aan- of afwezigheid van die in-
tentie aannemelijk moeten worden gemaakt.b Als voorbeeld kan de echtgenoot
dienen, die in wettelijke gemeenschap van goederen is getrouwd met een onder-
nemer. Weliswaar is hij op grond van het huwelijksgoederenrecht gerechtigd
tot de stille reserves bij liquidatie van de onderneming (aan de objectieve voor-
waarde is derhalve voldaan), van een intentie tot verwerving van de onderne-
mersstatus behoeft geen sprake te zijn. Indien die bedoeling aanwezig is, zal

mingen (Meelesbundel), 1985, blz. 126. In de MvA, blz. 301k, werd de opname van het medegerech-
tigheidscriterium op overwegingen van duidelijkheid gebaseerd. Door dit criterium werd buiten
twijfel gesteld dat - bijvoorbeeld - de blote eigenaar van een onderneming als ondernemer kan
worden aangemerkt.
2. Hofstra~Stevens, Inkomstenbelasting, derde druk, 1988, blz. 86; vergelijk eveneens HR 3 no-
vember 1982, BNB 1982I329; HR 2 november 1983, BNB 1983~330, en HR 18 juni 1986, BNB
1986~242.
3. Vergelijk Rijkers, De subjectieve onderneming in de inkomstenbelasting, gepubliceerd in Fiscale
aspecten van ondernemingen (Meelesbundel), 1985, blz. 128 en 129.
4. HR 17 november 1948, B. 8552; HR 6 november 1957, BNB I957~320; HR 1 I mei 1960, BNB
1960~171; Hof Arnhem 21 maart 1973, BNB 1974~85.
5. HR 1 juli 1964, BNB 1964~259.
6. Vergelijk HR 21 mei 1958, BNB 1958~212.
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zich deze doorgaans manifesteren door middel van een notarieel vastgelegd
vennootschapscontract tussen de echtelieden. Terecht stelt Rijkers', dat in de
door de HR in de arresten van I S november 1950, B. 8888, en van 9 december
1953, BNB 1954~9, gestelde voorwaarde, dat de echtgenoot de opbrengst recht-
streeks dient toe te vloeien,

`een zeer gewichtig subjectief aspect van het fiscaal ondernemerschap
(schuilt), te weten de intentie van het handelen van een belastingplichtige'.

De door de HR in het arrest van 17 oktober 1979 geïntroduceerde `interne fi-
nanciële verhouding' tussen de echtelieden, dient om het realiteitsgehalte van de
doorgaans in een vennootschapscontract tussen de echtgenoten neergelegde in-
tentie om ondernemer te zijn, te toetsen. Hetzelfde geldt voor de erfgenamen
van een ondernemer: zij verkrijgen slechts dan de ondernemersstatus indien zij
ook aan de subjectieve voorwaarde voor ondernemerschap voldoen.

2.2. ONDERNEMINGSVERMOGEN

Tot het ondernemingsvermogen behoren volgens de HR in het arrest van 29
augustus 1984, BNB 1985~15, de zaken die direct voor de bedrijfsuitoefening
dienen alsmede die zaken welke hiermee in een meer verwijderd verband staan,
mits ze niet dienstbaar zijn aan het persoonlijke belang van de belastingplich-
tige. Winst uit onderneming in de zin van art. 7, Wet IB 1964, wordt bepaald
door de mutatie van het verschil tussen de waarde van de ondernemingsactiva
en van de ondernemingspassiva over de gehele levensduur van de onderneming
te berekenen en dit verschil te corrigeren voor de opgetreden onttrekkingen en
stortingen alsmede de objectieve vrijstellingen.

3. Stakingsgevallen

3.1. ALGEMEEN

Een ondernemer staakt zijn (subjectieve) onderneming op het moment dat niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor ondernemerschap. Dit betekent,
dat de vraag of al dan niet sprake is van staking primair dient te worden beant-
woord aan de hand van de in paragraaf 2.1 besproken criteria voor onderne-
merschap. Het stakingsmoment wordt gemarkeerd door het tijdstip waarop de
belastingplichtige niet meer aan deze criteria voldoet. Daarbij dient te worden
opgemerkt, dat vooral de criteria voor de vaststelling van een subjectieve onder-

7. Rijkers, De subjectieve onderneming in de inkomstenbelasting, gepubliceerd in Fiscale aspecten

van ondernemingen (Meelesbundel), 1985, blz. 131.
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neming bepalend zijn voor het stakingsmoment. De objectieve onderneming
dient primair om de subjectieve onderneming te traceren. Als deze eenmaal is
vastgesteld moet niet voortdurend de toets worden aangelegd van die objectieve
onderneming. In dit verband kan onder andere worden gewezen op het arrest
HR 21 juni 1978, BNB 1978~202, waarin de HR oordeelde dat de aan het begin
van een bepaalde activiteit aangelegde criteria om te beoordelen ofsprake is van
een objectieve onderneming, niet in dezelfde mate mogen worden toegepast om
te beoordelen of na verloop van tijd nog steeds van ondernemingsuitoefening
sprake is.e In het navolgende ga ik er dan ook van uit dat een IB-ondernemer
zijn onderneming staakt, indien niet meer voor zijn rekening een onderneming
wordt gedreven waarin hij onbeperkt winstgerechtigd is, dan wel indien hij niet
meer de intentie heeft om ondernemingsrisico te lopen en deze intentie ook
wordt bevestigd door zijn feitelijk handelen.

3.2. OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING

In het arrest van 26 januari 1955, BNB 1955~2!6, overwoog de HR dat over-
dracht van een onderneming plaatsvindt:

`ingeval de ondernemer bij de staking van de bedrijfsuitoefening het bedrijf
met de daarbij behorende bedrijfsmiddelen en goodwill als zodanig in stand
houdt en aan een ander in eigendom overdraagt'.

In geval van overdracht van de onderneming tegen bijvoorbeeld contanten of
een vordering, zal veelal in de obligatoire verkoopovereenkomst worden be-
paald vanaf welk moment het economisch belang bij de onderneming op de ko-
per overgaat. Er kan worden afgesproken, dat vanaf een aan de juridische leve-
ring van de tot de onderneming behorende activa en passiva voorafgaand
tijdstip, de over te dragen onderneming voor rekening en risico van de koper
wordt gedreven. Dit moment geldt voor de verkoper als stakingsmoment.
Vanaf dat tijdstip is hij geen ondernemer meer. De ondernemingsbestanddelen
en de waarde van de tegenprestatie kan hij daarna niet (meer) als ondernemings-
vermogen aanmerken.9

8. Vergelijk eveneens Van Dijck, Wie geniet het inkomen?, Smeetsbundel, 1967, blz. 166, en Rij-
kers, De subjectieve onderneming in de inkomstenbelasting, gepubliceerd in Fiscale aspecten van
ondernemingen (Meelesbundel), 1985, blz. 124.
9. HR 20 juni 1934, B. 5635; HR 3 juni 1981, BNB 1981~192; HR 27 januari 1988, BNB 1988~218.
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3.3. LIQUIDATIE VAN EEN ONDERNEMING

In vorengenoemd arrest BNB 1955~216, gafde HR tevens een omschrijving van
de liquidatie van een onderneming:

`dat een bedrijf wordt geliquideerd, ingeval de ondernemer, de bedrijfsuit-
oefening stakende, den band, welke de tot het bedrijfsvermogen behorende
zaken door haar gemeenschappelijke bestemming te zamen hield, verbreekt
door deze zaken stuksgewijs te vervreemden, of, voorzover niet vervreemd,
over te brengen in zijn privévermogen'.

In de praktijk kan het vaststellen van het stakingsmoment tot problemen aanlei-
ding geven indien sprake is van een langlopende liquidatie oftewel een ineen-
schrompelende onderneming. Ik leid uit de jurisprudentie'o af, dat het onder-
nemerschap in het algemeen eerst als beëindigd wordt beschouwd nadat de laat-
ste liquidatiehandeling is verricht. Tot dat moment blijven de ondernemings-
bestanddelen tot het ondernemingsvermogen behoren."

3.4. BIJZONDERE VORMEN VAN OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING

3.4.1. Nagekomen baten en lasten

Uit de gehanteerde definities van ondernemerschap en ondernemingsvermogen
blijkt, dat ondernemerschap de aanwezigheid van ondernemingsvermogen (en
dus de mogelijkheid om winst en~of verlies te realiseren) veronderstelt. Structu-
rele afwezigheid van ondernemingsvermogen verhindert het bestaan van onder-
nemerschap. De aanwezigheid van ondernemingsvermogen impliceert echter
niet altijd dat de eigenaar van dat vermogen ook ondernemer is. Uit de jurispru-
dentie1z kan namelijk worden afgeleid dat in geval van overdracht van een on-

derneming met uitzondering van enkele activa en~of passiva, de niet-overge-
dragen vermogensbestanddelen die tot het ondernemingsvermogen hebben be-
hoord, daartoe onder omstandigheden ook na de overdracht van de onderne-
ming verplicht blijven behoren. In zijn conclusie voor het arrest van 25 oktober

10. Bijvoorbeeld HR 15 mei 1946, B. 8121; HR 22 april 1953, BNB 1953~174; HR 2 december 1953,
BNB 1954~52; HR 4 april 1956, BNB 1956~212; HR 15 juni 1988, BNB 1988~257.

1 I. Het is niet altijd eenvoudig vast te stellen wanneer die laatste liquidatiehandeling plaats heeft ge-

had. Vergelijk ook Renes, Het staken van een onderneming, 1982, blz. l8 e.v., en Rijkers, Winst-
uitstel versus staking, WFR 1987~5800, blz. 1469.
l2. HR 26 juni 1957, BNB 1957~268; HR 29 januari 1958, BNB 1958~113; HR 21 oktober 1959,
BNB 1959~358; HR 28 oktober 1959, BNB 1959~374; HR 9 november 1960, BNB 1961~37; HR 30
oktober 1968, BNB 1969~4; HR 30 oktober 1968, BNB 1969~6; HR 22 april 1970, BNB 1970I123;

HR 25 oktober 1978, BNB 1979I56; HR 5 januari 1983, BNB 1983~229; HR l l juli 1984, BNB

1984~272; HR 23 april 1986, BNB 1986I175.
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1978, BNB 1979~56, noemt A-G Van Soest een viertal factoren die een activum
ook na de staking van de onderneming nog tot verplicht ondernemingsvermo-
gen bestempelen. Deze factoren zijn:

1. dat het activum uit zijn aard tot de onderneming behoort;
2. dat het bestaan enlof het beloop ervan geheel onzeker is;
3. dat het slechts wordt aangehouden in afwachting van een geschikte gelegen-

heid tot vervreemding;
4. dat bij overbrenging naar het privé-vermogen de kwade kansen ten laste van

de winst uit onderneming komen en de goede kansen niet ten bate van het be-
lastbare inkomen.

In deze gevallen kan ook na de staking van de onderneming nog winst uit onder-
neming worden genoten. Dan is er dus wel nog sprake van ondernemingsvermo-
gen, maar niet meer van ondernemerschap. Voor rekening van de voormalige
ondernemer wordt namelijk geen onderneming meer gedreven. Aan hetgeen ik
in paragraaf 2.1 de subjectieve voorwaarde voor ondernemerschap heb ge-
noemd, wordt niet meer voldaan. Weliswaar is de genieter van de nagekomen
baten nog gerechtigd tot de betreffende niet overgedragen vermogensbestand-
delen, van een intentie om ondernemer te blijven is geen sprake meer; de onder-
neming is immers overgedragen. Met betrekking tot de vermogensetikettering
van de niet overgedragen vermogensbestanddelen is de wil van de ondernemer
echter niet van belang: zij blijven behoren tot het verplicht ondernemingsver-
mogen.

3.4.2. De overdracht van een onderneming in huurkoop of tegen een lijfrente

In HR 11 maart 1981, BNB 1981~143 (huurverkoop van een onderneming), en
HR 1 juli 1981, BNB 1981~245 (overdracht van een onderneming tegen een lijf-
rente), werd beslist, dat in geval van overdracht van een onderneming in huur-
koop of tegen een lijfrente, de tegenprestatie in de regel tot het privé-vermogen
van de verkoper gaat behoren en goed koopmansgebruik uitstel van winstne-
ming niet toestaat. Deze regel lijdt slechts uitzondering indien er een gerede
kans aanwezig is dat de exploitatie van de overgedragen onderneming in de toe-
komst weer voor rekening van de verkoper zal geschieden. Is er geen sprake van
een dergelijke gerede kans, dan is noch sprake van ondernemingsvermogen
noch van ondernemerschap. Indien wel wordt voldaan aan het gerede kanscri-
terium, is in de visie van de HR' 3 tevens voldaan aan de objectieve voorwaarde
voor ondernemerschap. Aan de subjectieve voorwaarde wordt voldaan als de

13. Vergelijk eveneens HR 21 juni 1978, BNB 1978~269, waarin de HR oordeelde dat in geval van
overdracht van een onderneming in huurkoop, de onderneming bron van inkomen blijft totdat de
winst ten volle is genoten.
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overdrager ook opteert voor uitgestelde winstneming. Door het kiezen voor uit-
gestelde winstneming (een keuze in het kader van art. 9, Wet IB 1964) geeft de
overdrager tevens te kennen dat hij ten aanzien van de huurkoop- of lijfrente-
termijnen ondernemer in de zin van de Wet IB 1964 wenst te blijven. Indien hij
ondanks het bestaan van een gerede kans de stakingswinst ineens wenst af te re-
kenen, wordt hij geacht de contante waarde van de huurkoop- of lijfrenteter-
mijnen naar het privé-vermogen te hebben overgebracht. In dat geval is van on-
dernemingsvermogen geen sprake meer en dus ook niet meer van ondernemer-
schap.

3.4.3. De overdracht van een onderneming tegen een winstrecht

In het arrest van 7 januari 1987, BNB 1987~61, bevestigde de HR zijn reeds eer-
der in de jurisprudentie" tot uitdrukking gebracht standpunt, dat indien een
ondernemer zijn onderneming overdraagt, de tegenprestatie in de regel tot het
privé-vermogen gaat behoren, maar dat ingeval de ondernemer als tegenpresta-
tie voor zich zelf, of bij zijn overlijden voor een derde, een recht op uitkering
van een bepaald gedeelte van de met de (objectieve) onderneming door de ver-
krijger te behalen winst bedingt,

`goed koopmansgebruik toestaat de waarde van dit winstrecht niet terstond
voor de berekening van de overdrachtswinst in aanmerking te nemen, zodat
alsdan het winstrecht tot het ondernemingsvermogen behoort'.

Op voorwaarde dat de winstrechtgenieter opteert voor uitgestelde winstne-
ming, gaat het winstrecht derhalve tot zijn ondernemingsvermogen behoren.

Onzekerheid bestaat nog over de vraag of de winstrechtgenieter kan worden
aangemerkt als ondernemer.' S Naar mijn mening gaat de HR er van uit, dat de
winstrechtgenieter ondernemer blijft mits hij opteert voor uitgestelde winstne-
ming. Dit kan onder andere worden afgeleid uit het feit dat in HR 6 juli 1983,
BNB 1984~58, de stakingsfaciliteiten (met name de stamrechtvrijstelling) op het
moment van vooroverlijden van de winstrechtgenieter van toepassing werden

14. Vergelíjk HR 10 april 1957, BNB 1957~266; HR 6 juli 1983, BNB 1984I58. Voor de toepassing
van de Wet VB 1964 kan het winstrecht echter niet tot het ondernemingsvermogen worden gere-
kend: HR 28 november 1979, BNB 1980~155.
15. Vergelijk onder andere V-N 1983, blz. 1556; Vragenrubriek, V-N 1984, blz. 961, punt 37;
Meijer, Afrekening over winstrecht bij overlijden, WFR 1983~5613, blz. 1444; Mens, Overdracht
onderneming tegen winstrechten: alternatief afrekenen, WFR 1983~5613, blz. 1450; Stevens, aan-
tekening in FED IB '64: Art. 9: 428 (HR 6 juli 1983, BNB 1984~58); Oranje, Onderneming en
winstrecht, Leids fiscaal jaarboek 1984, blz. 51; Van Schie, Overdragen, overlaten en terugkeer van
de exploitatie, Recht van spreken (Meeringbundel), 1984, blz. 157, en Rijkers, De subjectieve on-
derneming in de inkomstenbelasting, gepubliceerd in Fiscale aspecten van ondernemingen (Meeles-
bundel), 1985, blz. 138.
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verklaard.1ó Dit impliceert, dat de HR in dit geval het aan de objectieve voor-
waarde voor ondernemerschap gekoppelde element van de onbeperkte winstge-
rechtigdheid, niet relateert aan de overgedragen objectieve onderneming - de
winstrechtgenieter was in de tot BNB 1984~58 aanleiding gevende casus niet
meer gerechtigd tot de stille reserves bij liquidatie van de overgedragen onder-
neming - maar aan het winstrecht als zodanig." Het risico dat de belasting-
plichtige ten aanzien van dat winstrecht loopt, wordt kennelijk dermate hoog
ingeschat, dat de HR het niet nodig heeft geoordeeld een gerede kanscriterium,
analoog aan de huurkoop- en lijfrentejurisprudentie, voor de figuur van de
overdracht van de onderneming tegen een winstrecht in te voeren.' e Aan de sub-
jectieve voorwaarde voor ondernemerschap wordt, conform de situatie dat de
onderneming in huurkoop of tegen een lijfrente wordt overgedragen, voldaan
als de winstrechtgenieter opteert voor uitgestelde winstneming. Door deze
keuze geeft de winstrechtgenieter te kennen, dat hij ten aanzien van het
winstrecht ondernemingsrisico wenst te lopen.

16. Oranje, Onderneming en winstrecht, Leids fiscaal jaarboek 1984, blz. 55, is echter van mening
dat de in art. 19, eerste lid, Wet IB 1964, voorkomende woorden `ten tijde van het staken' ook kun-
nen worden opgevat als `ten tijde van het genie[en van het laatste stakingsresultaat'.
17. Vergelijk HR 4 februari 1987, BNB 1987~131, waarin de vraag centraal stond of een onderne-
mer die zijn onderneming tegen een winstrecht overdraagt en vervolgens naar het buitenland (in
casu Spanje) vertrekt, winst uit een binnenlandse onderneming (vaste inrichting!) geniet.
18. Onjuist is naar mijn mening dan ook de uitspraak van het Hof Amsterdam van 7 maart 1986,
V-N 1986, blz. 2364, punt 20, waarin naar aanleiding van een overdracht van een onderneming te-
gen een winstrecht wel winstuitstel werd toegestaan op grond van goed koopmansgebruik, maar
geen ondernemerschap werd aangenomen omdat `gesteld noch gebleken is dat de exploitatie van de
onderneming ooit weer voor rekening van belanghebbende zal geschieden'. Zie eveneens Hof Am-
sterdam 4 maart 1988 (lopende procedure), V-N 1989, blz. S l, punt 4.
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3.4.4. Schema

Het voorgaande samenvattend, levert het volgende beeld op:

Over-
dracht

Liquidatie Nageko-
men baten

Lijfrente~
Huurkoop

Winstrecht

onder- ondern. ondern. ondern. vordering winstrecht
nemings- bestandd. bestandd. bestandd. - ondern. - ondern.
vermogen ondern. ondern. ondern. vermogen vermogen

vermogen vermogen vermogen mits mits winst-
tot de tot de laat- `gerede uitstel
(econ.) ste liquida- kans' f
eigen- tiehande- winst-
domsover- ling uitstel
dracht

onder- tot de tot de neen neen, ten- ja, mits
nemer- (econ.) laatste zij `gerede winst-
schap eigen- liquidatie- kans' f uitstel

domsover- handeling winst-
dracht uitstel

4. Ondernemerschap en ondernemingsvermogen in de voorperiode van de BV

4. I . IURISPRUDENTIE

Onder de Wet IB 1914 werd een ondernemer die voor rekening van een op te
richten NV een onderr~eming drijft, in de voorperiode nog steeds aangemerkt
als ondernemer. Tot het moment van oprichting van de vennootschap werd bo-

vendien de onderneming tot zijn ondernemingsvermogen gerekend. Na het

sleutelarrest B. 9227 werd in het algemeen aangenomen, dat de HR het moment
van de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van de onderne-
ming, als stakingsmoment beschouwt. Vanaf dat moment kan de oprichter niet

meer worden aangemerkt als ondernemer in de zin van het Besluit IB 1941 en de

Wet IB 1964. In later gewezen arresten heeft de HR dit meer expliciet bevestigd.
In het arrest van 18 oktober 1967, BNB 1968I46, overwoog de HR, dat de op-
richter:

`ingevolge de overeenkomst van 1 juli 1963 (tevens het begin van de voorpe-
riode; P.E.) op dat tijdstip de uitoefening van het bedrijf voor zijn rekening
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heeft gestaakt en de uitoefening van het bedrijf voor rekening en risico van
belanghebbende heeft aangevangen en daarmede - onder het stilzwijgend
voorbehoud, dat de oprichting van belanghebbende zou plaats vinden - niet
slechts beschikte over de winst, welke hij zonder de overeenkomst als toen-
malig enig gerechtigde tot het bedrijf zou hebben genoten, maar over het be-
drijf'.

In het arrest van 14 juni 1972, BNB 1973~239, oordeelde de HR, dat de oprich-
ter zijn laatste boekjaar aan het begin van de voorperiode dient af te sluiten:

`dat het Hof op de daartoe gebezigde, in de eerste zes rechtsoverwegingen van
de uitspraak vervatte gronden - waarin ligt opgesloten, dat de onderneming
op 17 oktober 1966 ophield voor rekening van belangh. te worden gedreven
en dus door belangh. werd gestaakt in de zin van artikel8, letter d, van de Wet
op de inkomstenbelasting - terecht heeft geoordeeld, dat belanghebbende
verplicht was de boeken van het voor eigen rekening uitgeoefende bedrijf af
te sluiten op 17 oktober 1966 en daarmede het laatste boekjaar te beëindigen'.

Een illustratief arrest in dit verband is ook HR 13 juni 1984, BNB 1984~239,
waarin de ondernemingsvrijstelling van art. 7, tweede lid, Wet VB 1964, in de
voorperiode niet van toepassing werd verklaard, omdat in die periode de onder-
neming niet meer voor rekening en risico van de oprichters wordt gedreven.
Daarbij zij aangetekend, dat volgens de toenmalige tekst van art. 7, tweede lid,
Wet VB 1964, een belastingplichtige alleen dan in aanmerking kwam voor de
ondernemingsvrijstelling indien voor zijn rekening een onderneming werd ge-
dreven.19

De vraag of de oprichters de preconstitutief ingebrachte onderneming in de
voorperiode nog tot hun ondernemingsvermogen kunnen rekenen, kwam voor
het eerst aan de orde naar aanleiding van de uitspraak van het Hof Leeuwarden
van 29 november 1965, FED IB: Art 6(1) ( 1950): 260. In deze uitspraak wekte
het hof de suggestie dat in de voorperiode de ondernemingsbestanddelen tot het
ondernemingsvermogen van de oprichters blijven behorQn.20 Het Hof Arnhem
en het Hof 's-Hertogenbosch gingen in de uitspraken van respectievelijk 20 mei
1976, V-N 1977, blz. 1464, punt 9, en van 15 juni 1979, V-N 1980, blz. 2426,
punt 10, de richting uit van een parallel met de figuur van de langlopende liqui-
datie. De staking is in die visie eerst voltooid op het moment van oprichting. Tot

19. Volgens de huidige tekst van art. 7, Wet VB 1964, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook de
winstrechtgenieter, de aanmerkelijk-belanghouder en de oprichter van de ondernemingsvrijstelling
gebruik maken. In hoofdstuk XVI ga ik nader in op de toepassing van de ondernemingsvrijstelling
in de voorperiode.
20. Vergelijk de aantekening van Brull bij deze uitspraak alsmede Giele, Het Gerechtshof te Leeu-
warden, de corrigerende inspecteur en het pleidooi van dr. D. Briill, WFR 1967~4842, blz. 208. In
WFR 1977~5307, blz. 178, stelt Hogeveen dat de oprichter het bedrijfsvermogen per de `fiscale
oprichtingsdatum' niet kan overhevelen naar zijn privé-vermogen.
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dat moment kan dus ook nog sprake zijn van ondernemingsvermogen bij de

oprichters.z' De HR heeft zich over deze kwestie voor het eerst uitgesproken in

het arrest van 29 april 1981, BNB 1981~225. In casu exploiteerde belangheb-

bende tot november 1976 voor eigen rekening een banketbakkerij. Op 22 no-

vember van dat jaar, sloot hij met zijn echtgenote een oprichtings- en inbreng-

overeenkomst, inhoudende dat de onderneming per 1 november 1976 in de op te

richten BV zou worden ingebracht, met dien verstande dat het tot de onderne-

ming behorende onroerend goed werd overgebracht naar het privé-vermogen

van belanghebbende. Als voorwaarde werd opgenomen, dat de BV uiterlijk op

1 november 1977 tot stand moest zijn gekomen. De oprichting vond op 30 sep-

tember 1977 plaats. De stakingswinst werd tot uitdrukking gebracht in het jaar

van oprichting van de BV. In geschil was, of de FOR in 1976 moest worden op-

geheven krachtens art. 44f, eerste lid, letter b, Wet IB 1964, wegens de afwezig-

heid van ondernemingsvermogen per 31 december 1976. De HR stelde belang-

hebbende in het gelijk:

`dat, nu de vennootschap eerst op 30 september 1977 tot stand is gekomen, de

onderhavige bestanddelen op 31 december 1976 nog steeds tot het onderne-
mingsvermogen van belanghebbende behoorden;

dat hieraan niet afdoet, dat de gedurende de zogenaamde voorperiode be-

haalde winst aan de nadien tot stand gekomen vennootschap is toegerekend'.

In het op de investeringsaftrek betrekking hebbend arrest van 6 juli 1988, BNB

1988~33222, besliste de HR wederom dat de bestanddelen van de preconstitutief

ingebrachte onderneming in de voorperiode tot het ondernemingsvermogen

van de oprichters blijven behoren.

4.2. ANALYSE

Naar aanleiding van BNB 1981 ~225 is in de literatuur een discussie ontstaan

omtrent de vraag of dit arrest al dan niet moet worden beschouwd als een rede-
lijkheidsbeslissing in het kader van de toepassing van de FOR. Een anderslui-

dende beslissing zou de oprichter verplichten om, in het geval hij de FOR ter ge-

legenheid van de staking met toepassing van art. 44f, zesde lid, Wet IB 1964,

zou willen omzetten in een stamrecht, dit binnen zes maanden na de start van de

voorperiode te doen. Dat zou in geval van een langere voorperiode op proble-

21. Vergelijk eveneens Hof Leeuwarden 2 november 1979, BNB 1981 ~34: `dat, waar de staking van

de onderneming in feite haar beslag heeft gekregen op de dag van de inbreng van het ondernemings-

vermogen in de BV'.
22. [n hoofdstuk XII ga ik nader in op dit arrest.
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men kunnen stuiten. Slot besluit zijn annotatie in BNB 1981 ~225 met de opmer-
king, dat

`de belastingrechter in dit geval tot een redelijke uitkomst is geraakt met een
betoog dat meer vragen oproept dan beantwoordt'.z3

Lugt en Vermeend24 stellen zich op het standpunt,

`dat de overweging van de Hoge Raad dat de vermogensbestanddelen "nog
steeds tot het ondernemingsvermogen van belanghebbende behoorden" mag
worden gelezen als: voor de werking van art. 44f van de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964 nog steeds tot het ondernemingsvermogen van belangheb-
bende behoorden'.

De Redactie V-N25 vraagt zich daarentegen af, of de HR is teruggekomen op
zijn beslissing neergelegd in BNB 1973I239 en dat hij thans het stakingsmoment
legt bij het moment waarop de BV de eigendom verkrijgt van de in te brengen
ondernemingsbestanddelen. Ook volgens Stevens2ó is het na dit arrest:

`bepaald niet uitgesloten dat tijdens de voorperiode de inbrengende onderne-
mer fiscaal nog als ondernemer kan worden aangemerkt'.

Garssen27 is van mening, dat de HR na BNB 1981~225 wellicht uitgaat van een
`gereduceerd ondernemerschap' in de voorperiode:

`De conclusie luidt dat alleen de artikelen 8(d), 19 (1) en 44f ( l,b) Wet IB 1964
nog maar gelden voor een belastingplichtige die zijn onderneming wil "om-
zetten" in een BV, tijdens de voorperiode van die BV i.o. Voor die bepalin-
gen is hij een gereduceerde ondernemer. De overige fiscale ondernemersbe-
palingen komen in het spel niet meer voor, omdat die bepalingen een volledig
c.q. materieel ondernemerschap kennen.'

De opvatting dat BNB 1981~225 een redelijkheidsbeslissing is, die uitsluitend
van toepassing is op de FOR-bepalingen, kan na het op de investeringsaftrek

23. Witteveen, aantekening in FED IB '64: Art. 44f : 4(HR 29 april 1981, BNB 198 V225) spreekt
eveneens van `een redelijk resultaat'.
24. Lugt en Vermeend, Voorraad- en vermogensaftrek, FM nr. 38, 1985, blz. 45; vergelijk eveneens
Van der Geld, aantekening in FED Vpb '69: Art. 8: 52 (HR 12 oktober 1983, BNB 1983~317); Poo-
len, Etikettering vordering ter zake van WIR-premies, WFR 1984~5636, blz. 538, en Dijstelbloem,
Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen, FM nr.
37, blz. 235. ln dezelfde zin: de staatssecretaris in HR 9 november 1988, BNB 1989~17.
25. V-N 1981, blz. ]024, punt 10.
26. Stevens, Ondernemerschap in de voorperiode van de BV, WFR 1981~5509, blz. 881.
27. Garssen, Het gereduceerde ondernemerschap tijdens de voorperiode van een BV i.o., MBB
1982I1, blz. 4.
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betrekking hebbend arrest van 6 juli 1988, BNB 1988~332, als achterhaald wor-
den beschouwd. Ook de algemene formuleringen van de HR in BNB 1981~225
- de HR spreekt bijvoorbeeld niet van `een redelijke wetstoepassing' - duid-
den er reeds op, dat de HR verder kijkt dan uitsluitend de toepassing van de
FOR. Verder blijkt uit het arrest van 13 juni 1984, BNB 1984~239, inzake de on-
dernemingsvrijstelling, dat de HR ook na BNB 1981~225 van mening is, dat de
oprichters in de voorperiode niet meer kunnen worden aangemerkt als onderne-
mers. In algemene zin kan derhalve worden geconcludeerd, dat volgens de HR
de oprichters~natuurlijke personen in de voorperiode geen IB-ondernemers
meer zijn, maar dat zij de bestanddelen van de preconstitutief ingebrachte on-
derneming tot het moment van oprichting van de BV, wel tot hun onderne-
mingsvermogen moeten blijven rekenen.

Uitgaande van de in paragraaf 2.1 opgenomen definitie van ondernemer-
schap, heeft de HR naar mijn mening terecht beslist, dat oprichters die voor re-
kening van de op te richten BV een onderneming drijven, vanaf het moment van
de preconstitutieve inbreng niet meer als ondernemers kunnen worden aange-
merkt. Noch aán de objectieve noch aan de subjectieve voorwaarde voor onder-
nemerschap wordt namelijk voldaan. Aan de objectieve voorwaarde wordt niet
voldaan omdat bij de oprichters geen sprake meer is van een onbeperkte winst-
gerechtigdheid; de onderneming wordt immers voor rekening en risico van de
toekomstige BV gedreven. Alleen als de BV niet tot stand komt, worden de in de
voorperiode gerealiseerde resultaten alsnog aan de oprichters toegerekend. Dit
zou aanleiding kunnen geven tot de introductie van een gerede kanscriterium,
analoog aan de jurisprudentie inzake de overdracht van een onderneming in
huurkoop of tegen een lijfrente. Indien sprake is van een gerede kans dat de
oprichting van de BV geen doorgang zal vinden, zou dan zijn voldaan aan de
objectieve voorwaarde voor ondernemerschap. Echter, ook al zou worden vol-
daan aan die objectieve voorwaarde, het bestaan van de inbrengovereenkomst
verhindert, dat ook wordt voldaan aan de subjectieve voorwaarde voor onder-
nemerschap. In de inbrengovereenkomst is immers duidelijk de bedoeling van
de oprichters neergelegd om geen ondernemingsrisico meer te lopen; zij hebben
niet meer de intentie om ondernemer te zijn. Zij ambiëren slechts de positie van
bewindvoerders van de op te richten BV. Tot de in de waarde van de (nog te
creëren) aandelen tot uitdrukking komende waardeveranderingen van de on-
derneming na het begin van de voorperiode, wensen zij blijkens de inbrengover-
eenkomst uitsluitend in hun hoedanigheid van (toekomstige) aandeelhouders
gerechtigd te worden.28 Hooguit is er de intentie om als op een gegeven moment

28. Heel duidelijk is wat dit betreft de uitspraak van het Hof's-Gravenhage van 30 maart 1987, V-N
1988, blz. 487, punt 14:

`Ook het medegerechtigd zijn tot het vermogen van een onderneming (. ..), is niet een gerechtigd-
heid die op grond van art. 6, lid 1, van de Wet medebrengt dat het onderhavige, door hem in 1981
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blijkt, dat de BV niet tot stand komt, vanaf dat moment weer ondernemer te
worden.

Ondanks dat de oprichters in de voorperiode geen ondernemers meer zijn,
blijven volgens de HR de bestanddelen van de preconstitutief ingebrachte on-
derneming in de voorperiode tot het ondernemingsvermogen van de oprichters
behoren. Het Hof Leeuwarden en A-G Van Soest in zijn conclusie voor BNB
1981 ~225, achtten alleen dan ondernemingsvermogen aanwezig, indien de
oprichter de stakingswinst ten tijde van de juridische totstandkoming van de
BV verantwoordt. Van Soest29 stelt namelijk dat:

`het ondernemingsvermogen gedurende de voorperiode gehandhaafd blijft,
rndien de inbrengende ondernemer de overdrachtswinst eerst constateert ten
tijde van de totstandkoming van de vennootschap' ( cursivering van mij;
P. E. ).

Anders dan Van Soest, die van mening is, dat goed koopmansgebruik in casu al-
tijd gedoogt de winst uitgesteld te nemen, lijkt het Hof Leeuwarden in zijn in
BNB 1981 ~225 opgenomen uitspraak, het moment van winstrealisatie afhanke-
lijk te stellen van een gerede kanscriterium. In het onderhavige geval was vol-
gens het hof, mede als gevolg van het feit dat in de inbrengovereenkomst een ex-
tra ontbindende voorwaarde ten aanzien van de oprichting van de BV was opge-
nomen,

`aan de voorgenomen oprichting van de BV en de inbreng daarin van de on-
derneming ten tijde van het aangaan van de voorovereenkomst nog zodanige
onzekerheid (. ..) verbonden, dat voor vorenbedoelde realisatie van de sta-
kingswinst het afwachten van het uiteindelijke tot stand komen van de BV en
de daadwerkelijke inbreng daarin van de onderneming gerechtvaardigd was'.

De HR stelt het bestaan van ondernemingsvermogen in de voorperiode echter
noch afhankelijk van het moment van winstneming noch van een gerede kans
op het niet tot stand komen van de BV. Aangezien volgens de HR de bestandde-
len van de preconstitutief ingebrachte onderneming en niet de tegenprestatie
voor die inbreng, te weten de waarde van het recht op levering van de te creëren
aandelen, in de voorperiode tot het ondernemingsvermogen van de oprichters
blijven casu quo gaan behoren, is de vraag of het geoorloofd is de stakingswinst
uitgesteld te nemen'o, voor de kwestie van de vermogensetikettering niet meer

genoten inkomensbestanddeel winst uit onderneming vormt, aangezien die gerechtigdheid is
voortgesproten uit zijn toekomstige aandeelhouderschap in de BV'.

29. Vergelijk in dit verband ook de noot van Slot in BNB 198U225.
30. In de resolutie van 21 december 1972, BNB 1973I57, wordt aan belastingplichtigen `in reële ge-
vallen' de vrijheid gelaten met betrekking tot het tijdstip van winstneming. In hoofdstuk XI ga ik
nader in op deze resolutie.
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relevant. Ingeval de onderneming in huurkoop, tegen een lijfrente of een
winstrecht wordt overgedragen, kan uitsluitend de tegenprestatie voor de over-
dracht van de onderneming - de huurkoop-, lijfrentevordering of het winst-
recht - tot het (eventuele) ondernemingsvermogen van de overdrager beho-
ren.31 In deze overdrachtssituaties is het winstnemingsmoment wél van belang.
In de voorperiode hebben de oprichters nog steeds de juridische eigendom van
de in te brengen onderneming. Dat deze eigendom als gevolg van de (preconsti-
tutieve) inbrengovereenkomst gebonden is - in dit kader heb ik de term pre-
constitutieve eigendom geïntroduceerd - en de economische eigendom in de
voorperiode niet meer bij de oprichters berust, maar tot de oprichting van de
BV als het ware `zweeft', belet de HR niet, om de bestanddelen van de precon-
stitutief ingebrachte onderneming in de voorperiode nog tot het ondernemings-
vermogen van de oprichters te rekenen. In het navolgende zal ik trachten een
verklaring voor deze jurisprudentie te geven.

Qua uitkomst komt het resultaat van bovenstaande analyse ten aanzien van
de voorperiode overeen met hetgeen in paragraaf 3.4.1 is geconcludeerd ten
aanzien van de figuur van de nagekomen baten. Zowel bij de voorperiode als
nafase van de IB-onderneming als bij de nagekomen baten is immers sprake van
ondernemingsvermogen dat bestaat uit bestanddelen van de objectieve onder-
neming zonder dat de eigenaar van deze bestanddelen kan worden aangemerkt
als ondernemer. Voor beide figuren geldt bovendien, dat het niet meer voldoen
aan de subjectieve voorwaarde voor ondernemerschap, doorslaggevend is,
voor het afwezig zijn van ondernemerschap. Bij de nagekomen baten is het de
overeenkomst tot overdracht van de onderneming, bij de voorperiode de pre-
constitutieve inbrengovereenkomst, die uitdrukking geven aan de niet meer
aanwezige intentie van de belastingplichtige om ondernemer te zijn. De ver-
schilpunten tussen beide figuren zijn echter te groot om beide overdrachtssitua-
ties aan elkaar gelijk te stellen. In de eerste plaats gaat het bij nagekomen baten
slechts om enkele tot de objectieve onderneming behorende bestanddelen die na
de overdracht nog tot het ondernemingsvermogen van de ex-ondernemer moe-
ten worden gerekend; in de voorperiode worden daarentegen alle tot de pre-
constitutief ingebrachte onderneming behorende bestanddelen tot het onderne-
mingsvermogen van de oprichters gerekend. Een ander verschilpunt is, dat de
nagekomen baten rechtstreeks voor rekening van de ex-ondernemer zijn. Zij
worden bij hem op het moment van realisatie in aanmerking genomen. De in de
voorperiode gerealiseerde resultaten zijn in eerste instantie voor rekening van
de op te richten BV. Alleen indien komt vast te staan dat de oprichting van de
BV geen doorgang zal vinden, worden deze resultaten alsnog toegerekend aan

31. Dit was van belang in het arrest van 4 februari 1987, BNB 1987~131. Daarin stond namelijk de
vraag centraal, of een ondernemer die zijn onderneming tegen een winstrecht overdraagt en vervol-
gens naar het buitenland (in casu Spanje) vertrekt, winst uit een binnenlandse onderneming (vaste
inrichting!) geniet.
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de ex-oprichters. Het gaat dan ook te ver om te veronderstellen dat de HR zon-
der meer de rechtspraak inzake de nagekomen baten van overeenkomstige toe-
passing op de voorperiode heeft willen verklaren. Wel acht ik het aannemelijk,
dat aan de rechtspraak met betrekking tot beide figuren dezelfde gedachten-
gang ten grondslag ligt. Evenals bij de nagekomen baten, kan de HR namelijk
ook voor de situatie van de voorperiode als nafase van de IB-onderneming, het
totaal-winstbegrip van art. 7, Wet IB 1964 voor ogen hebben gehad. Dit wordt
duidelijk als men zich realiseert dat, indien de HR zou hebben beslist dat de pre-
constitutief ingebrachte onderneming in de voorperiode tot het privé-vermogen
van de oprichters moet worden gerekend, dit tot een inbreuk zou hebben kun-
nen leiden op het totaalwinstbegrip van art. 7, Wet IB 1964. Daarbij moet wor-
den bedacht, dat algemeen wordt aangenomen3z, dat de door de oprichters als
gevolg van de preconstitutieve inbreng gerealiseerde stakingswinst dient te wor-
den bepaald naar de toestand aan het begin van de voorperiode, maar dat deze
winst eerst in het jaar van de oprichting van de BV behoeft te worden verant-
woord. Indien de onderneming aan het begin van de voorperiode tot het privé-
vermogen van de oprichter gerekend zou mogen worden, zal op het moment dat
komt vast te staan dat de BV niet tot stand komt, de onderneming weer tot zijn
ondernemingsvermogen gaan behoren. Volgens de regels van art. 7, Wet IB
196433, moet de onderneming op dat moment voor de werkelijke waarde in de
boeken worden opgenomen. Het gevolg daarvan is, dat een gedeelte van de to-
taalwinst niet in de IB-heffing wordt betrokken. Om dit `lek' te dichten, reste-
ren vervolgens twee mogelijkheden: ofwel de ex-oprichter zal alsnog moeten af-
rekenen over de stille en fiscale reserves alsof de oprichting van de BV heeft
plaatsgevonden34 ofwel de herwaardering van de ondernemingsbestanddelen
op het moment dat zij van het privé-vermogen van de oprichters overgaan naar
het ondernemingsvermogen, zal achterwege moeten worden gelaten. Aan beide
`oplossingen' zijn principiële bezwaren verbonden. Het ligt daarom veel meer
voor de hand om tot het moment van oprichting van de BV, de tot de preconsti-
tutief ingebrachte onderneming behorende bestanddelen te blijven aanmerken
als ondernemingsvermogen van de oprichter. Indien komt vast te staan dat de
oprichting van de BV geen doorgang zal vinden, schuift de ex-oprichter de on-
derneming als het ware geruisloos door naar zichzelf. Van een `lek' in de be-
lastingheffing van de totaalwinst is dan geen sprake. Op dat moment zal de ex-
oprichter ook de in de voorperiode gerealiseerde winst in één keer worden toe-
gerekend. Deze winst zal dan volgens de voor hem geldende maatstaven moeten
worden berekend.

32. Vergelijk de in noot 30 genoemde resolutie en hoofdstuk XI.
33. Vergelijk aantekening 10 bij art. 7, Wet IB 1964, Vakstudie Inkomstenbelasting, en de aldaar
vermelde jurisprudentie.
34. Vergelijk Bartel, Familievennootschappen, FM nr. 2, derde herziene druk, 1981, blz. 31.
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Schendstok35 is van mening, dat in het geval de oprichting van de BV geen door-
gang vindt, over de voorperiodejaren kan worden nagevorderd:

`Komt de naamloze vennootschap achteraf niet tot stand, dan is zulks een
nieuw feit, op grond waarvan bij de contractanten kan worden nagevorderd'.

Dit zou betekenen, dat de voorperiodewinst niet voor het volle bedrag aan één
jaar wordt toegerekend, maar aan de verschillende voorperiodejaren, hetgeen
in verband met de progressie voordelen biedt. Bovendien is men dan gebonden
aan de vijfjaarstermijn van art. 16, AWR. Ik sluit mij aan bij de visie van A-G
Van Soest3ó in zijn conclusie voor het arrest van 27 augustus 1986, BNB 1987I2,
waarin hij stelt, dat:

`het reële heffingsstelsel van de inkomstenbelasting mede (brengt), dat de ten
tijde van het betrokken jaar werkelijk bestaande rechtstoestand beslissend is
en blijft voor de heffing en dat wijzigingen in die rechtstoestand - in dit ge-
val het ontstaan van de waarschijnlijkheid, dat de oprichting niet zal door-
gaan - eerst van betekenis zijn voor het jaar waarin die wijziging zich voor-
doet' .

Van een navordering over de voorperiodejaren kan derhalve geen sprake zijn.

Tot slot van deze paragraaf vermeld ik, dat BNB 1981~225 en BNB 1988~332
niet verhinderen, dat een oprichter reeds aan het begin van de voorperiode ter
gelegenheid van het sluiten van de inbrengovereenkomst enkele ondernemings-
bestanddelen die niet in de BV zullen worden ingebracht, tot zijn privé-vermo-
gen kan rekenen. Vereist is dan wel, dat dit niet in strijd komt met de redelijk-
heid, af te meten aan de plaats en functie van de betreffende objecten in de on-
derneming. In dit verband wijs ik op de uitspraak van het Hof Leeuwarden van
19 februari 1973, FED IB `64: Art. 7: 112, waarin werd ingestemd met het over-
brengen naar het privé-vermogen van enkele verhuurde panden aan het begin
van de voorperiode alsmede op het arrest HR 11 november 1987, BNB 1988~8,

3S. Fiscaal arrestenboekje, tweede druk, 1962, nr. 10. Vergelijk eveneens: Mobach~Sillevis, Cursus
Belastingrecht (onderdeel inkomstenbelasting), 2.2.27.B; De Vries~Sillevis, Cursus Belastingrecht
(onderdeel vennootschapsbelasting), 2.0.8.d; Witteveen, De sluimerende onderneming, Tolvrije
gedachten, 1980, blz. 84, en Doornebal, Vermogensbelasting en ondernemingsvermogen, WFR
1984~SSS1, blz. 1089.
36. [n dezelfde zin: Doedens, noot in BNB 19S3~2S6; Slot, noot in BNB 1973~239, en Bos, aanteke-
ning in FED 1986~ 1336 (H R 27 augustus 1986, BNB 1987I2). Vergelijk eveneens Hof Arnhem 6 mei
1980, V-N 1981, blz. 2SS, punt 12.
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waarin werd afgewezen dat een huurrecht in de voorperiode werd overgebracht
naar het privé-vermogen van de oprichter."

37. A-G Verburg stelt ín zijn conclusie voor dit arrest, dat men bij de opvatting van het Hof Amster-
dam dat het huurrecht verplicht ondernemingsvermogen btijft, vraagtekens zou kunnen plaatsen,
`nu zij impliceert dat er, begin 1980 (het begin van de voorperiode; P.E. ), naast het ondernemings-
vermogen dat aan de BV (i.o.) toekomt en naast het privé-vermogen (. ..) nog sprake is van een per-
soonlijk ondernemingsvermogen dat slechts bestaat uit een huurrecht: een ongebruikelijke figuur'.
Desalniettemin is Verburg van mening dat de beslissing van het hof niet alleen redelijk is, maar ook
in de lijn ligt van de jurisprudentie inzake de nagekomen baten (bijvoorbeeld HR 28 oktober 1959,
BNB 1959~374, inzake dubieuze vorderingen). Vergelijk ook de aantekening van Leijsen bij dit ar-
rest in FED 1988~144.
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Hoofdstuk XI. Stakingswinst en stakings-
faciliteiten in de voorperiode als nafase van de
IB-onderneming

1. Inleiding

In de voorperiode als nafase van de IB-onderneming ontstaan enkele specifieke
problemen met betrekking tot de bepaling van de stakingswinst en het tijdstip
van in aanmerking nemen van deze winst. Nauw hiermee verbonden is de pro-
blematiek van de toepassing van de stakingsfaciliteiten in geval van een voorpe-
riode. In de paragrafen 2 tot en met 4 van dit hoofdstuk wordt nader op deze on-
derwerpen ingegaan. In paragraaf 5 wordt ten slotte aandacht besteed aan de
invloed van de vennootschapsrechtelijke inbrengbepalingen op de fiscale
voorperiode-problematiek.

2. De bepaling van de stakingswinst

Indien een ondernemer zijn onderneming in een BV inbrengt, is zijn stakings-
winst gelijk aan het verschil tussen de intrinsieke waarde van de aandelen en de
boekwaarde van de onderneming. In het geval van een voorperiode doet zich de
vraag voor, naar welk moment de waardebepaling van de aandelen dient plaats
te vinden. Is daarvoor de situatie aan het begin van de voorperiode bepalend, of
moet naar het moment van oprichting van de BV worden gekeken? Deze vraag
werd door de HR niet expliciet beantwoord in B. 9227. Na dit arrest stond
slechts vast, dat de in de voorperiode gerealiseerde resultaten bij de vennoot-
schap kunnen worden belast, mits deze ook daadwerkelijk wordt opgericht. In
de literatuur bestond geen overeenstemming inzake deze kwestie.' In de prak-

1. Vergelijk Scheltens, De Naamloze Vennootschap in oprichting, Maandblad voor Belastingrecht,
november 1952, nr. I, blz. 13, en van dezelfde, De Naamloze Vennootschap in oprichting, in recht-
spraak en literatuur, Maandblad voor Belastingrecht, juli-augustus 1954, nr. 9~10, blz. 159 (over-
drachtswinst wordt vergroot met de - naar verwachting - in de voorperiode te behalen winst);
Visser, aantekening in FED IB: Art. 20 : 2(Hof Arnhem 5 september 1958, BNB 1959~95) en in
FED I B: Art. 20 : 47 (de in de voorperiode gerealiseerde winst verhoogt de overdrachtswinst); Ligt-
hart, de naamloze vennootschap in oprichting, Maandblad voor Belastingrecht, december 1952, nr.
2, blz. 31, en Sleddering, Berekening overdrachtswinst bij inbreng bedrijf in NV, WFR 1959~4438,
blz. 104 (de overdrachtswinst moet worden bepaald naar de situatie aan het begin van de voorperio-
de).
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tijk werd na B. 9227, de overdrachtswinst berekend naar de situatie aan het be-
gin van de periode waarin de onderneming voor rekening en risico van de op te
richten vennootschap wordt gedreven. Dit werd door de minister van Financiën
bevestigd in een brief naar aanleiding van de uitspraak van S september 1958,
BNB 19S9~9S, waarin het Hof Arnhem besliste dat de situatie aan het begin van
de voorperiode beslissend is voor de berekening van de overdrachtswinst. In
deze brief inerkte de minister onder meer het volgende op:

`Ik neem aan, dat in de opvatting van de HR bij het vaststellen van de over-
drachtswinst slechts rekening dient te worden gehouden met de rechtstreekse
tegenprestatie bij de inbreng, te weten: het aandelenpakket, gewaardeerd
naar de toestand voor het genieten van de eerste winst door de NV. Daarbij
blijft derhalve ook de hiervoor bedoelde winst uit de oprichtingsperiode bui-
ten aanmerking, zelfs indien de tussen de oprichters ten behoeve van de NV
aangegane overeenkomst in de akte van oprichting wordt bekrachtigd. De
hogere waarde van de aandelen is niet het rechtstreekse gevolg van de in-
breng, maar van de daarnaast door de oprichters gesloten overeenkomst,
welke door de HR als een zelfstandige zakelijke transactie wordt gezien. Een
wetstoepassing waarbij de winst normaal wordt belast bij de NV en tevens bij
de oprichters als onderdeel van de overdrachtswinst, is niet in overeenstem-
ming met de geest van de voormelde arresten (HR 28 mei 1952, B. 9227, en
HR 4 november 1953, BNB 19S4I18; P.E.) en kan ook niet redelijk worden
geacht' .

Ik sluit mij aan bij de opvatting dat de overdrachtswinst dient te worden be-
paald naar de situatie aan het begin van de periode waarin de in te brengen on-
derneming voor rekening en risico van de op te richten BV wordt gedreven. Dit
standpunt vloeit rechtstreeks voort uit de in het vorige hoofdstuk getrokken
conclusie ten aanzien van het ondernemerschap van de oprichter. Vanaf het
moment dat de oprichter de onderneming voor rekening en risico van de op te
richten BV gaat drijven, is hij ondernemer-af. Daaruit volgt, dat de voorperio-
deresultaten die tot uitdrukking komen in de waarde van de aandelen, hem toe-
komen in de hoedanigheid van (toekomstig) aandeelhouder. Het recht op de te-
genprestatie voor de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom
van de onderneming behoort dan ook niet tot het ondernemingsvermogen van
de oprichter; vergelijk paragraaf 4.2 van hoofdstuk X. Ten aanzien van die te-
genprestatie loopt hij geen ondernemingsrisico maar een vermogensrisico.
Hierin onderscheidt hij zich van - bijvoorbeeld - een belastingplichtige die
zijn onderneming heeft overgedragen tegen een winstrecht.z

2. Vergelijk ook Hof's-Gravenhage 11 augustus 1981, BNB 1982~265, en de conclusie van A-G Van
Soest onder punt 3 voor het arrest HR 9 maart 1983, BNB 1983~119.
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3. Het tijdstip van in aanmerking nemen van de stakingswinst

3.1. ALGEMEEN

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid, dat indien een ondernemer zijn be-
drijf overdraagt, goed koopmansgebruik hem in het algemeen de vrijheid laat
om de overdrachtswinst ofwel in het jaar van de obligatoire overeenkomst in
aanmerking te nemen dan wel in het jaar waarin hij het economisch belang van
de onderneming aan de overnemer heeft afgestaan. Dit laatste tijdstip valt sa-
men met het moment van de civielrechtelijke levering van de tot de onderne-
ming behorende activa en passiva dan wel - indien dat eerder ligt - met het
moment waarop de onderneming voor rekening en risico van de koper zal wor-
den gedreven.3 Op deze algemene regel wordt een uitzondering gemaakt, indien
het moment van de overgang van het economisch belang van de onderneming
één dag na het boekjaar valt waarin de obligatoire overeenkomst met betrek-
king tot de overdracht is gesloten. In dat specifieke geval moet de overdrachts-
winst in het jaar waarin de obligatoire overeenkomst is gesloten in aanmerking
worden genomen.' Zolang nog onzekerheid bestaat omtrent de vraag of de
overdracht van het bedrijf door zal gaan en zo ja, tegen welke tegenprestatie, is
het economisch belang nog niet volledig overgegaan. Dit blij kt althans uit de ju-
risprudentie van de HR inzake de overdracht van een onderneming onder een
opschortende voorwaarde.s In dat geval staat de HR toe, dat de overdrachts-
winst eerst in het jaar van in vervulling gaan van de voorwaarde in aanmerking
wordt genomen. Hieraan doet niet af, dat partijen in afwachting van het in ver-
vulling gaan van de voorwaarde, reeds uitvoering hebben gegeven aan de geslo-
ten overeenkomsten.

3.2. HET TIJDSTIP VAN IN AANMERKING NEMEN VAN DE STAKINGSWINST IN GEVAL

VAN EEN VOORPERIODE

In geval van een preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van een
onderneming, kunnen in eerste instantie vier momenten worden onderscheiden
die mogelijk in aanmerking komen voor het tot uitdrukking brengen van de sta-
kingswinst:

1. Het moment waarop de preconstitutieve inbrengovereenkomst wordt geslo-

3. HR IS juni 1952, B. 9242; HR 8juni 1955, BNB 1955~271; HR 22 februari 1956, BNB 1956~110;
HR 7 maart 1956, BNB 1956I209, waarin - bij wege van uitzondering - aan de juridische levering
voorrang werd gegeven boven de overdracht van het economisch belang; HR 29 oktober 1958, BNB

1959I41; HR 29 januari 1969, BNB 1969~61; HR l9 januari 1972, BNB 1972~127; A-G Van Soest
in zijn conclusie voor HR 5 november 1975, BNB 1976~14; HR 11 maart 1981, BNB 1981~143.
4. HR 18 juni 1952, B. 9242; HR 29 januari 1969, BNB 1969~61; HR 3 juni 1981, BNB 1981~192.

5. HR 15 november 1950, B. 8889 en HR 23 januari 1952, B. 9156.
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ten; op dat moment geven de oprichters te kennen dat zij afsiand wensen te
doen van hun onderneming.

2. Het moment van de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom
van de onderneming; vanaf dat moment wordt de onderneming voor reke-
ning en risico van de op te richten BV gedreven en is de oprichter geen onder-
nemer meer; op dat moment ligt ook de hoogte van de tegenprestatie vast.

3. Het moment (meestal gelegen op of direct na het oprichtingsmoment) van
bekrachtiging van dan wel directe binding aan de preconstitutieve inbreng;
op dat moment verkrijgt de BV de economische eigendom van de onderne-
ming en bestaat er zekerheid met betrekking tot de realisatie van de door de
BV te verrichten tegenprestatie.

4. Het moment waarop de tot de ingebrachte onderneming behorende activa en
passiva civielrechtelijk worden geleverd aan de BV; op dat moment verkrijgt
de BV de juridische eigendom van de onderneming.

Goed koopmansgebruik zal zich niet verzetten tegen het in aanmerking nemen
van de stakingswinst op één van de eerste twee momenten.b Aangezien de sta-
kingswinst dient te worden bepaald naar de toestand op moment 2, zal het eer-
ste moment praktisch slechts haalbaar zijn, indien dit niet te ver verwijderd is
van tijdstip 2. Het is naar mijn mening in strijd met het realiteitsbeginsel van
goed koopmansgebruik indien de overdrachtswinst eerder dan moment 1 in
aanmerking wordt genomen.' Gelet op de in de vorige paragraaf besproken ju-
risprudentie, zal het tot uitdrukking brengen van de stakingswinst op het vierde
moment - ervan uitgaande dat dit later valt dan de vorige drie tijdstippen -
eveneens in strijd zijn met het realiteitsbeginsel van goed koopmansgebruik.
Voorrang moet immers worden verleend aan het moment waarop het econo-
misch belang bij de ondernemíng is overgegaan.e Resteert de vraag, of het in
overeenstemming is met goed koopmansgebruik, dat de stakingswinst op mo-
ment 3- het tijdstip waarop de BV de economische eigendom verkrijgt van de
onderneming - in aanmerking wordt genomen. In geval van overdracht van de

6. In de uitspraak van 19 februari 1973, FED IB '64: Art. 7: I 12, besliste het Hof Leeuwarden, dat
goed koopmansgebruik toestaat de overdrachtswinst toe te rekenen aan het jaar waarin de inbreng-
overeenkomst is gesloten. In dezelfde zin: Hof 's-Hertogenbosch 23 september I977, BNB 1979~22;
vergelijk eveneens Hof Arnhem 20 mei 1976, V-N 1977, blz. 1464, punt 9, en de aantekening bij
deze uitspraak van de Redactie V-N.
7. In de uitspraak van 26 februari 1982, BNB 1983~121, oordeelde het Hof 's-Gravenhage dat de
stakingswinst niet mocht worden toegerekend aan het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de in-
brengovereenkomst was gesloten. Het is opmerkelijk, dat de belanghebbende van het arrest van 11
november 1987, BNB 1988~8, onweersproken de overdrachtswinst ter zake van de inbreng van zijn
onderneming in een op te richten BV, in 1979 in aanmerking mocht nemen, ofschoon de inbreng-
overeenkomst eerst op 30 januari 1980 was gesloten. Mijns inziens had de overdrachtswinst moeten
zijn toegerekend aan ofwef het jaar van staking (1980) ofwel het jaar van oprichting van de BV
(1981).
8. Vergelijk Redactie V-N, V-N 1974, blz. 931, en Kuijpers, Goodwill immer aanwezig in een onder-
neming die niet verlieslijdend is~, WFR 1981~5509, blz. 889.
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onderneming per een bepaald tijdstip aan een bestaande BV, is er slechts één
tijdstip aan te wijzen waarop de overdrager het rechtstreekse economisch be-
lang bij de onderneming verliest en de overnemer dit economische belang ver-
krijgt. Dat is het moment waarop de onderneming voor rekening en risico van
de overnemende BV zal worden gedreven. Op dat moment ontstaat een onvoor-
waardelijke vordering op de overnemende BV. In geval van een nieuw op te
richten BV ontstaat echter eerst volledige zekerheid met betrekking tot de reali-
satie van de tegenprestatie nadat de BV is opgericht en de economische eigen-
dom heeft verworven van de preconstitutief ingebrachte onderneming. Zolang
de BV niet is opgericht, kan van een onvoorwaardelijke vordering ter zake van
de tegenprestatie nog geen sprake zijn. Aan de andere kant is het de vraag, of
het in aanmerking nemen van de stakingswinst op moment 3, zich wel verdraagt
met de in het voorgaande getrokken conclusies dat de oprichter vanaf het mo-
ment dat de onderneming voor rekening en risico van de op te richten BV wordt
gedreven geen ondernemer meer is en dat de stakingswinst naar de toestand op
dat moment dient te worden bepaald.

In het arrest van 14 maart 1956, BNB 1956~210, oordeelde de HR naar aan-
leiding van een geval waarin de NV op 2 januari 1952 werd opgericht en de ver-
klaring van geen bezwaar dateerde van 2 november 1951, dat de overdrachts-
winst eerst in 1952 in aanmerking behoefde te worden genomen:

`dat de Raad van Beroep heeft aangenomen, dat belanghebbende per ultimo
1951 geheel vrij was al dan niet tot oprichting van de naamloze vennootschap
over te gaan;

(...)
dat hieruit volgt, dat, al was het overdragen van belanghebbendes bedrijf

op den eersten werkdag van het jaar 1952 aan de op dien datum door belang-
hebbende met zijn neef opgerichte naamloze vennootschap in overeenstem-
ming met het daartoe reeds in 1951 opgevatte voornemen en de ter uitvoering
daarvan reeds in dat jaar verrichte voorbereidende handelingen, het moeten
geschieden van die overdracht per ultimo 1951 nog niet vaststond;

dat onder deze omstandigheden goed koopmansgebruik belanghebbende
niet verplichtte de eerst in 1952 door den inbreng in de naamloze vennoot-
schap geëffectueerde overdrachtswinst reeds in 1951 tot uitdrukking te bren-
gen'.

In dit arrest suggereerde de HR dat het tijdstip van winstneming wel in 1951 zou
hebben gelegen, indien de oprichter zich ten opzichte van zijn mede-oprichters
in voldoende mate had gebonden mee te werken aan de oprichting van de NV.
Wisselink merkt in zijn noot bij dit arrest op, dat het niet van belang is, of de
oprichter in het aan de oprichting voorafgaande jaar al dan niet de verplichting
had een NV op te richten en daarin een bedrijf in te brengen. Waar het om gaat
is, dat eerst op het moment van daadwerkelijke oprichting van de vennoot-
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schap, de tegenprestatie reële betekenis krijgt, zodat pas op dat moment van
overdrachtswinst kan worden gesproken. In het arrest van 24 mei 1967, BNB
1967~179, oordeelde de HR ten aanzien van het moment van winstnemen met
betrekking tot een op 8 april 1960 aan een op te richten NV gerealiseerde over-
dracht van researchrechten, dat:

`het Hof terecht als zijn oordeel heeft uitgesproken, dat voor de vraag, wan-
neer bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel winst wordt gemaakt g.k.g.
medebrengt de winst tot uitdrukking te brengen niet eerder en niet later dan
wanneer de vordering ter zake van die vervreemding ontstaat en wel tot het
bedrag waarmede de aan de vordering toe te kennen waarde de boekwaarde
van het vervreemde bedrijfsmiddel te boven gaat, en dat dit in het laatste jaar
van de bedrijfsuitoefening niet anders is;

dat het Hof (. ..) heeft afgeleid, dat er redelijkerwijs bij belastingplichtige
geen twijfel aan kon bestaan, dat de overdrachten voldongen feiten waren en
zijn vordering op NV R in oprichting onvoorwaardelijk en perfect door de
overeenkomsten van 8 april 1960 op datzelfde tijdstip ontstaan was;

dat, hiervan uitgaande, het Hof terecht heeft beslist, dat de firma X naar
goed koopmansgebruik verplicht was het voordeel uit de onderwerpelijke
transactie op 8 april 1960 in haar boekhouding als winst tot uitdrukking te
brengen'.

Van belang hierbij is, dat de exploitatie van de researchrechten reeds vóór de
oprichting van NV R voor haar rekening had plaatsgevonden. Dit wijst erop,
dat op 8 april 1960 een preconstitutieve levering van de researchrechten had
plaatsgevonden. In dat geval sluit de HR in dit arrest met betrekking tot het
tijdstip van in aanmerking nemen van de winst wel degelijk aan bij het moment
van levering.9 Het feit dat het hier een preconstitutieve levering betreft, doet
daaraan niet af, aangezien belanghebbende in casu kennelijk voldoende zeker-
heid had dat de NV de betreffende overdracht zou bekrachtigen.' o Indien we dit
arrest doortrekken naar een inbrengsituatie, zal de inbrenger de stakingswinst
tot uitdrukking moeten brengen op het moment waarop de onderneming voor
rekening en risico van de op te richten BV zal worden gedreven, mits hij op dat
moment voldoende zekerheid heeft omtrent de totstandkoming van de BV en de

9. Zowel Spaanstra, Normaal belaste jaarwinst of overdrachtswinst?, WFR 1967~ 4871, blz. 882 en
885, als J. van Soest, noot bij HR 24 mei 1967, BNB 1967~179 in WPNR 1969~5038, zijn van me-
ning dat de HR in dit arrest geen uitzondering heeft willen maken op de regel dat de winst eerst op
het moment van levering in aanmerking behoeft te worden genomen. Spaanstra wijst daarbij -
mijns inziens terecht - op het feit dat de exploitatie van de researchrechten reeds geruime tijd voor
rekening van de NV i.o. had plaatsgevonden; Van Soest legt de nadruk op de (door hem veron-
derstelde!) gebondenheid van de preconstitutief handelende oprichters in geval van niet-bekrachti-
ging door de NV.
]0. Het HofArnhem had feitelijk vastgesteld dat de oprichters en aandeelhouders van de op te rich-
ten NV, `zich als zodanig jegens elkander verbonden te bevorderen dat alle bij de acten van 8 april
1960 vastgelegde verplichtingen door (de NV R) zouden worden aanvaard'.
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realisatie van de tegenprestatie voor het inbrengen van de onderneming. De vol-
gende vraag is dan, wanneer een oprichter voldoende zekerheid over deze zaken
kan worden geacht te hebben. Het Hof Leeuwarden leek in zijn aan het arrest
van 29 april 1981, BNB 1981~225, voorafgaande uitspraak in dit verband aan-
sluiting te willen zoeken bij het uit de huurkoopllijfrentejurisprudentie be-
kende gerede-kans-criterium." Alleen indien er een gerede kans bestaat dat de
voorgenomen oprichting van de BV geen doorgang zal vinden, is in die visie het
in aanmerking nemen van de stakingswinst in het jaar van oprichting toege-
staan. De staatssecretaris heeft deze nuancering niet willen aanbrengen. In de
naar aanleiding van de verhoging per 1 januari 1973 van het bijzondere tarief
uitgevaardigde resolutie van 21 december 1972, BNB 1973~57, deelt hij name-
lijk mede, dat:

`er geen aanleiding bestaat ter gelegenheid van bovenvermelde wetswijziging
af te wijken van de bestaande praktijk, waarbij in reële gevallen aan belangh.
de vrijheid wordt gelaten m.b.t. het tijdstip van winstneming. Mitsdien zal
ingeval de datum van waaraf de onderneming voor rekening van de vennoot-
schap wordt gedreven voor 1 jan. 1973 ligt, doch de vennootschap pas na 1
jan. 1973 tot stand komt, de overdrachtswinst naar keuze van belangh. in
1972 of in 1973 kunnen worden belast'.

De staatssecretaris geeft niet aan, wat hij onder `reële gevallen' verstaat. Waar-
schijnlijk duidt dit op het realiteitsgehalte van de inbrengovereenkomst en de
daaruit voortvloeiende voorperiode. Achteraf zal geen voorperiode mogen wor-
den gefingeerd, om zodoende nog te kunnen profiteren van - bijvoorbeeld -
het lage bijzondere tarief.1z

Het merendeel van de schrijvers13 is van mening dat het in overeenstemming

1 l. Het Hof's-Gravenhage hechtte in zijn aan HR 14 juni 1972, BNB 1973~239, voorafgaande uit-
spraak waarde aan het feit dat er aan het begin van de voorperiode `geen redenen waren om aan te
nemen dat de oprichting van de vennootschap geen doorgang zou vinden'.
12. [n dezelfde zin: WisselinklSpaanstra~Wisselink, Overdrachts- en liquidatiewinst, FM nr. 1,
zesde druk, 1983, blz. 165.
13. Wisselink, noot in BNB 1956~210; Eising, Vergoeding aan oprichters-vennoten in de voorperio-
de van de NV i.o., WFR 1962~4599, blz. 285; Slot, noot in BNB 1973I239; Aardema, aantekening
in FED IB '64: Art. 7: 246 ( Hof 's-Hertogenbosch 23 september 1977, BNB 1979I22); Witteveen,
De sluimerende onderneming, Tolvrije gedachten, 1980, blz. 84; A-G Van Soest, conclusie voor HR
11 maart 1981, BNB 1981~143, en voor HR 29 april 1981, BNB 1981~225; Stevens, aantekening in
FED IB'64: Art. 8: 154 (Hof's-Gravenhage 11 augustus 1981, BNB 1982~265); Renes, Het staken
van een onderneming, 1982, blz. 72; Wisselink~Spaanstra~Wisselink, Overdrachts- en liquidatie-
winst, FM nr. I, zesde druk, 1983, blz. 166; Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisa-
ties van naamloze en besloten vennootschappen, FM nr. 37, 1984, blz. 241. In andere zin: Jongsma,
Moment en toestand, TVVS 1977I11, blz. 321 en 322, en Bartel, Familievennootschappen, FM nr.
2, derde druk, 1981, blz. 30.
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met goed koopmansgebruik is, dat de stakingswinst eerst in het jaar van oprich-
ting van de BV tot uitdrukking wordt gebracht. Ook de gerechtshoven hebben
zich een aantal keren uitgesproken voor een keuzemogelijkheid ten aanzien van
het tijdstip van winstnemen."

Naar mijn mening kan deze kwestie niet los worden gekoppeld van de in
hoofdstuk VII behandelde problematiek van de realiteitswaarde van de in-
brengovereenkomst. Voor de vraag wanneer de stakingswinst in aanmerking
kan worden genomen, moet in dit verband niet alleen betekenis worden toege-
kend aan het voorzichtigheidsbeginsel, maar ook aan de aan goed koopmansge-
bruik inherente eis, dat men niet moet twijfelen aan hetgeen (bijna) zeker is.15
Wat dat betreft spreekt mij de benadering van de HR in BNB 1967~ 179 wel aan.
In paragraaf 4.2.1 van hoofdstuk VII heb ik erop gewezen, dat het sluiten van
een preconstitutieve inbrengovereenkomst geen vrijblijvende aangelegenheid
zou moeten zijn. In reële verhoudingen zal een dergelijke overeenkomst eerst
aan het einde van het mogelijk aan de oprichting van een BV voorafgaande on-
derhandelingsproces worden gesloten. Op dat moment bestaat voldoende dui-
delijkheid inzake de contouren van de op te richten BV. Daaruit vloeit voort,
dat korte tijd na het sluiten van de inbrengovereenkomst de ministeriële verkla-
ring van geen bezwaar zal kunnen worden aangevraagd. Ten tijde van het slui-
ten van de preconstitutieve inbrengovereenkomst zal derhalve reeds een belang-
rijke mate van zekerheid dienen te bestaan omtrent de totstandkoming van de
BV. In dit verband roep ik in herinnering mijn in hoofdstuk VII gedane voorstel
slechts gedurende een maximumtermijn van twee jaren na het sluiten van de in-
brengovereenkomst fiscale gevolgen aan de preconstitutieve inbrengovereen-
komst te verbinden. In een dergelijk systeem is het mijns inziens niet in strijd
met goed koopmansgebruik dat de stakingswinst in het jaar van oprichting in
aanmerking kan worden genomen. Het in aanmerking nemen van de naar het
moment van de preconstitutieve inbreng bepaalde stakingswinst kan dan
slechts gedurende beperkte tijd na het sluiten van de inbrengovereenkomst op
grond van het voorzichtigheidsbeginsel worden uitgesteld. Indien de oprichting
binnen die twee jaren niet is geschied, worden de in de voorperiode gereali-
seerde resultaten aan de oprichters toegerekend. Indien men daarna een nieuwe
(reële) inbrengovereenkomst afsluit, zal de stakingswinst moeten worden be-
paald naar de situatie op het moment waarop de onderneming na het afsluiten
van die nieuwe inbrengovereenkomst voor rekening van de op te richten BV
wordtgedreven.

Indien de stakingswinst in een later jaar dan het jaar van de preconstitutieve
inbreng in aanmerking kan worden genomen, zie ik - anders dan Slot' 6- geen

14. Hof 's-Hertogenbosch 4 april 1958, V-N 1958, blz. 820, punt 9; Hof Leeuwarden 24 september
1973, BNB 1974I232; Hof's-Hertogenbosch 23 september 1977, BNB 1979~22; Hof's-Gravenhage
16 maart 1978, BNB 1979I107; Hof's-Gravenhage 11 augustus 1981, BNB 1982~265.
15. Brull en Zwemmer, Goed koopmansgebruik, vierde druk, 1986, blz. 36 en 37.
16. Slot, noot in BNB 1973~239.

206



TOEPASSING VAN DE STAKINGSFACILITEITEN

reden om met betrekking tot de winstneming onderscheid te maken tussen de
winst die met de overdracht wordt behaald en de bij de staking vrijvallende fis-
caal toelaatbare reserves. Ook de fiscale reserves kunnen in voorkomende ge-
vallen in dat latere jaar tot uitdrukking worden gebracht. Daaraan staat niet in
de weg, dat de oprichter als ex-ondernemer in de voorperiode niet meer aan deze
reserves kan doteren.

Indien de oprichters hebben gekozen voor het tot uitdrukking brengen van de
stakingswinst in het eerste jaar van de voorperiode, zal het niet-doorgaan van
de oprichting van de BV naar mijn mening geen aanleiding kunnen geven de
reeds afgerekende IB over de stakingswinst te resiitueren. Van terugwerkende
kracht kan immers geen sprake zijn. Wel zullen de ex-oprichters in dat geval
- ervan uitgaande dat geen sprake is geweest van een `schijnvoorperiode' -
op het moment dat komt vast te staan dat de oprichting geen doorgang vindt,
kunnen uitgaan van de waarden in het economisch verkeer van de tot de onder-
neming behorende bestanddelen.

4. De toepassing van de stakingsfaciliteiten

4.1. ALGEMEEN

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de in het voorgaande getrok-
ken conclusies ten aanzien van de bepaling van de stakingswinst en het tijdstip
van in aanmerking nemen van deze winst, invtoed hebben op de toepassing van
de stakingsfaciliteiten in de voorperiode. Achtereenvolgens wordt daartoe aan-
dacht besteed aan de stakingswinstvrijstelling van art. 8, eerste lid, letter d, Wet
IB 1964 (paragraaf 4.2), aan de stamrechtvrijstelling van art. 19, Wet IB 1964
(paragraaf 4.3) en aan de bepaling van het bijzondere tarief van art. 57, Wet IB
1964 (paragraaf 4.4).

4.2. DE STAKINGSWINSTVRIJSTELLING

In het arrest van 14 juni 1972, BNB 1973~239, besliste de HR dat de onderne-
ming aan het begin van de voorperiode ophoudt voor rekening van de oprichter
te worden gedreven en dus:

`door belangh. (wordt) gestaakt in de zin van artikel8, letter d, van de Wet op
de inkomstenbelasting'.

Naar aanleiding van deze overweging rees de vraag, of in geval van een wette-
lijke wijziging van de hoogte van de stakingsfranchise", de hoogte van de

17. De hoogte van de stakingswinstvrijstelling is een aantal malen gewijzigd. Onder het Besluit IB
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vrijstelling in het jaar van staking - dat wil zeggen in het jaar waarin een aan-
vang is gemaakt met het drijven van de in te brengen onderneming voor reke-
ning en risico van de op te richten BV - van toepassing is, dan wel of de van toe-
passing zijnde franchise afhankelijk is van het jaar van in aanmerking nemen
van de stakingswinst. Deze kwestíe was aan de orde in de uitspraak van Hof
's-Gravenhage van 11 augustus 1981, BNB 1982~265.' e Na te hebben geoor-
deeld, dat het moment van de start van de voorperiode (in casu gelegen in 1976)
van belang is voor de bepaling van de stakingswinst, oordeelde het hof:

`dat dit echter niet wegneemt dat de aldus berekende voordelen, behaald met
de overdracht, gezien het door belanghebbende gekozen moment waarop hij
die voordelen als gerealiseerd beschouwt, door hem zijn genoten in 1977; (. ..);

dat, nu belanghebbende in het jaar 1977 voordelen heeft genoten welke
zijn behaald met of bij het staken van een onderneming, slechts de voor dat
jaar geldende tekst van de Wet op die voordelen van toepassing kan zijn,
zulks ongeacht de vraag hoe die voordelen zijn berekend'.

In het arrest van 9 maart 1983, BNB 1983~119, waarin de hoogte van de stam-
rechtvrijstelling in geding was, bevestigde de HR in feite deze uitspraak van het
Hof 's-Gravenhage:

`dat de voor enig jaar verschuldigde inkomstenbelasting dient te worden be-
rekend op de grondslag van de bepalingen welke voor dat jaar van toepassing
zijn;

dat belanghebbende voor wat betreft de toerekening van de winst, behaald
met het staken van zijn onderneming, heeft gekozen voor het jaar 1978 (het
eerste jaar van de voorperiode; P.E.);

dat derhalve ook het beloop van het ten laste van die winst te brengen be-
drag, als bedoeld in het eerste lid van artikel 19 van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964, moet worden bepaald naar de daarvoor in 1978 geldende re-
gelen' .

Ik kan instemmen met deze beslissingen. De inbrengovereenkomst heeft tot
consequentie dat naar de situatie ten tijde van de preconstitutieve inbreng van
de economische eigendom van de onderneming de stakingswinst, bestaande uit
de op dat moment aanwezige stille en fiscale reserves alsmede goodwill, moet
worden bepaald. De hoogte van de stakingsfranchise staat geheel buiten deze
overeenkomst. De franchise is slechts van belang voor de vaststelling van de uit-

1941 bedroeg ze f 7500. Bij de invoering van de Wet IB 1964 werd ze op f 10 000 gebracht. Per I ja-

nuari 1975 is ze verhoogd tot f I S 000 en per 1 januari 1977 tot f 20 000. Per 1 januari 1987 geldt,
dat de belastingplichtige die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en een onderneming geheel staakt,
aanspraak kan maken op een franchise van f 35 000. Per 1 januari 1990 wordt dit bedrag verhoogd
tot f 45 000.
18. Vergelijk ook de aantekening van Stevens bij deze uitspraak in FED IB '64: Art. 8: 155.
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eindelijk verschuldigde IB over de stakingswinst. Terecht wordt voor de vast-
stelling van deze IB-schuld aansluiting gezocht bij het jaar waarin de stakings-
winst in aanmerking wordt genomen.19

4.3. DE STAMRECHTVRIJSTELLING

4.3.1. Een vijftal problemen

[n geval van een voorperiode kan met betrekking tot de toepassing van de stam-
rechtvrijstelling van art. 19, Wet IB 1964 een vijftal problemen worden onder-
scheidcn:

1. Op welk moment start de in art. 19, eerste lid, Wet IB 1964, opgenomen
zesmaandsperiode binnen welke het stamrecht moet worden bedongen?

2. Wat moet worden verstaan onder de waarde in het economische verkeer
welke `ten tijde van het staken' aan het stamrecht kan worden toegekend
(art. 19, eerste lid, Wet IB 1964)?

3. Van welke leeftijd dient te worden uitgegaan bij het bepalen van de hoogte
van de stamrechtvrijstelling (art. 19, tweede lid, Wet IB 1964)?

4. Wat is de hoogte van de stamrechtvrijstelling ingeval de oprichter in de voor-
periode komt te overlijden (art. 19, tweede lid, Wet IB 1964)?

5. Volgens de wettekst van welk jaar dient de hoogte van de stamrechtvrijstel-
ling te worden bepaald?

4.3.2. De zesmaandsperiode

Op grond van art. 19, eerste lid, Wet IB 1964, dient het stamrecht `uiterlijk zes
maanden na het staken van de onderneming' te worden bedongen. Aangezien
het moment waarop de in te brengen onderneming voor rekening en risico van
de op te richten BV zal worden gedreven het stakingsmoment is, ligt het in eerste
instantie voor de hand, dat dit tijdstip ook het startpunt vormt van de zes-
maandsperiode. Aldus oordeelt ook Lindhout.20 Aan dit standpunt verbindt
hij de conclusie dat in het geval het stamrecht bij de eigen vennootschap wordt
bedongen, deze binnen zes maanden na de start van de voorperiode moet wor-
den opgericht, aangezien zij voor haar oprichting geen verplichtingen kan aan-
gaan. Door de Redactie V-N21 wordt het niet kunnen aangaan van verplichtin-

19. [n dezelfde zin: Hogeveen, Inbreng in een binnenlandse NV of BV, WFR 1977~5307, blz. 180;

Redactie V-N, Vragenrubriek, V-N 1978, blz. 688, punt 33, en A-G Van Soest in zijn conclusie voor

dit arrest onder punt 5.
20. Lindhout, De voorovereenkomst tot oprichting van een NV en de zesmaandstermijn van art. 19,

Wet IB 1964, WFR 1965~4772, blz. 817.
21. Vragenrubriek, V-N 1965, b12. 723, punt 17.
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gen door de NV in de voorperiode als argument gebruikt om de zesmaandspe-
riode pas op het moment van oprichting van de NV te laten aanvangen. z z Brem-
mers23 is van mening, dat de zes-maandeneis niet is bedoeld voor de termijn
waarbinnen de eenmaal opgerichte NV de in de voorperiode aangegegane ver-
plichtingen zal overnemen dan wel bekrachtigen. Zijns inziens kan de stam-
rechtvrijstelling worden toegepast mits het stamrecht binnen zes maanden na de
start van de voorperiode wordt bedongen. Daarbij gaat hij wel uit van een bij-
zonder soort `voorovereenkomst':

`Bij de voorovereenkomst bedingt de inbrenger van zijn medeoprichters of
bedingen de inbrengers-oprichters van elkander, dat zij een periodieke uitke-
ring zullen verkrijgen én (meestal) dat de NV deze verplichting van de oprich-
ters te zijner tijd, na haar oprichting zal overnemen door bekrachtiging'.

In een reactie op het betoog van Bremmers wijst Lindhout24 op het feit, dat bij
oprichting van een eenmans-NV dan wel bij omzetting van een firma in een NV,
voor de mede-oprichters ( doorgaans) geen verplichtingen zullen ontstaan tot
het betalen van periodieke uitkeringen. Totdat de NV is opgericht en de rechts-
handelingen heeft bekrachtigd kan van een afdwingbaar recht op periodieke
uitkeringen geen sprake zijn. De kwestie werd voor het eerst in de jurisprudentie
beslist door het Hof Leeuwarden in de uitspraak van 24 september 1973, BNB
1974~232. Het hof overwoog daarin onder meer:

`dat een redelijke wetstoepassing medebrengt voor de aanvang van de in het
eerste lid van het onderhavige wetsartikel bedoelde termijn van zes maanden
na het staken van een onderneming, waarin de in het eerste lid bedoelde pe-
riodieke uitkeringen en verstrekkingen moeten zijn bedongen, als tijdstip van
het staken van de onderneming aan te merken, indien een onderneming in een
naamloze vennootschap wordt ingebracht, het tijdstip van de inbreng en niet
het eerdere tijdstip, zo aanwezig, vanaf hetwelk de onderneming nog voor die
inbreng voor rekening van die vennootschap is gedreven;

dat het Hof zijn opvatting bevestigd ziet in het bepaalde in de eerder ver-
melde tweede volzin van paragraaf 18, lid 3, van de Korte Toelichting op de
Wet, dat bij inbreng in een naamloze vennootschap staking van de onderne-
ming plaats vindt ten tijde van die inbreng'.

In een in BNB 1974~232 opgenomen brief van de staatssecretaris naar aanlei-
ding van deze uitspraak, deelde de bewindsman mede, dat hij als consequentie
aanvaardt,

22. Vergelijk ook de staatssecretaris in zijn in BNB 1974~232 opgenomen brief naar aanleiding van
Hof Leeuwarden 24 september 1973, BNB 1974~232.
23. Bremmers, Voorovereenkomst en zesmaandstermijn, WFR 1966I4783, blz. 11.
24. Lindhout, naschrift bij het artikel van Bremmers, WFR 1966~4783, blz. 12.
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`dat de in art. 19, eerste lid, Wet IB 1964 bedoelde termijn van 6 maanden in
een geval als het onderhavige, waarin de overdrachtswinst reeds wordt geno-
men op het tijdstip van waar af de onderneming voor rekening van de NV
wordt gedreven, in feite wordt verlengd met de duur van de voorperiode'.

Noch in de visie van het Hof Leeuwarden noch in die van de staatssecretaris is
derhalve voor de toepassing van de zesmaandsperiode het moment van in aan-
merking nemen van de stakingswinst relevant.25 Het Hof Arnhem kwam in de
uitspraak van 20 mei 1976, V-N 1977, blz. 1464, punt 9, tot dezelfde conclusie,
zij het op basis van een andere - mijns inziens onjuiste - argumentatie.2ó

Ik vraag mij af, of de kunstmatige verlenging van de zesmaandstermijn met
de duur van de voorperiode, noodzakelijk is. In dit verband dient onderscheid
te worden gemaakt tussen het geval dat een stamrecht bij de eigen BV wordt be-
dongen en de situatie dat het stamrecht bij - bijvoorbeeld - een verzekerings-
maatschappij wordt bedongen. Wat het eerste gevai betreft, doet zich de vraag
voor of het aangaan van een preconstitutieve stamrechtovereenkomst kan wor-
den aangemerkt als het bedingen van een stamrecht in de zin van art. 19, eerste
lid, Wet IB 1964. Mijns inziens is voor het bedingen van een stamrecht noodza-
kelijk dat de verzekeraar, in casu de BV, de uit de overeenkomst voortvloeiende
rechten en verplichtingen aanvaardt. Dit kan niet eerder dan na haar oprich-
ting. Pas na oprichting en bekrachtiging van de in haar naam verrichte rechts-
handelingen kan de BV immers contractspartij worden. Eerst op dat moment
kan dan ook van een stamrechtovereenkomst met de BV sprake zijn.27 Brem-
mers probeert een afdwingbaar stamrecht te creëren door de mede-oprichters
hoofdelijk verbonden te achten voor de nakoming van de stamrechtverplichtin-
gen. Na 1 januari 1987 wordt in art. 203, boek 2 BW zelfs uitgegaan van de
hoofdelijke verbondenheid van de oprichters tot het moment van oprichting
casu quo bekrachtiging van de vennootschap. Echter: indien een oprichter met
de op te richten BV een stamrechtovereenkomst sluit, zullen de andere oprich-
ters meestal expliciet bedingen dat in geval van niet-oprichting dan wel niet-be-
krachtiging, zij op geen enkele wijze verbonden zullen zijn tot nakoming van
die preconstitutieve stamrechtovereenkomst. Alleen indien zij daartoe wel be-
reid zijn, is mijns inziens reeds in de voorperiode sprake van een stamrechtover-
eenkomst als bedoeld in art. 19, Wet IB 1964. Het zou onredelijk zijn dat in het
algemeen geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de stamrechtvrijstel-
ling, indien de oprichting van de BV langer dan zes maanden op zich laat wach-
ten. In casu acht ik een beroep op een `redelijke wetstoepassing' dan ook ge-

25. Vergelijk ook de conclusie onder punt 3 van A-G Van Soest voor het arrest HR 9 maart 1983,

BNB 1983I119.
26. Het Hof Arnhem trekt in deze uitspraak mijns inziens ten onrechte een parallel met de figuur
van de langlopende liquidatie; vergelijk hoofdstuk X, paragraaf 4.1.
27. Vergelijk in dit verband eveneens het in hoofdstuk XIII nader te bespreken arrest HR 22 juli

1988, BNB 1988I283.

211



STAKINGSWINST EN STAKINGSFACILITEITEN

rechtvaardigd. Het is alleen de vraag, hoever die redelijkheid zich moet uit-
strekken. Ik zie geen dwingende reden de zesmaandstermijn te verlengen met de
duur van de voorperiode. Het eigenlijke probleem schuilt immers niet zo zeer in
de zesmaandsperiode als zodanig, maar in het feit dat in de voorperiode geen
onvoorwaardelijke stamrechtovereenkomst tot stand zal komen omdat de BV
nog geen contractspartij kan zijn zolang zij niet is opgericht en de namens de op
te richten BV handelende oprichters niet het risico wensen te lopen dat zij de uit
de preconstitutieve stamrechtovereenkomst voortvloeiende verplichtingen
moeten nakomen. Het ligt daarom mijns inziens veel meer voor de hand, dat op
grond van een redelijke wetstoepassing in het kader van art. 19, Wet IB 1964
wordt toegestaan, dat het aangaan van een preconstitutieve stamrechtovereen-
komst kan worden gelijkgesteld aan het bedingen van een stamrecht als bedoeld
in art. 19, eerste lid, Wet IB 1964.28 Met een dergelijke benadering wordt ener-
zijds recht gedaan aan het gestelde in art. 19, eerste lid, Wet IB 1964, inzake de
zesmaandstermijn, terwijl anderzijds de toepassing van de stamrechtvrijstelling
praktisch niet onmogelijk wordt gemaakt in het geval van een voorperiode. In-
dien de oprichting van de BV geen doorgang vindt, zal geen stamrechtovereen-
komst tot stand komen. Gelet op het feit dat de oprichter het preconstitutief
overeengekomen stamrecht in de voorperiode niet tot zijn vermogen heeft kun-
nen rekenen - hij bevond zich in dat tijdvak in de positie van een persoon die
een bindend aanbod heeft gedaan - zal op het moment dat komt vast te staan
dat de oprichting geen doorgang zal vinden naar mijn mening van afkoop geen
sprake kunnen zijn. Indien de oprichter het stamrecht niet bij zijn eigen BV
wenst te bedingen, maar - bijvoorbeeld - bij een verzekeringsmaatschappij,
zal de oprichter binnen zes maanden na de preconstitutieve inbreng van de eco-
nomische eigendom van de onderneming, het stamrecht van de verzeke-
ringsmaaischappij moeten bedingen. Gelet op de onzekerheid met betrekking
tot de totstandkoming van de BV, zal hij dit stamrecht wensen te bedingen on-
der de opschortende voorwaarde dat de BV tot stand komt. Ook in dat geval
brengt een redelijke wetstoepassing mijns inziens met zich mee, dat het aangaan
van deze (voorwaardelijke) stamrechtovereenkomst wordt gelijkgesteld met het
bedingen van een stamrecht als bedoeld in art. 19, eerste lid, Wet IB 1964. Aan-
gezien het stamrecht onder een opschortende voorwaarde wordt bedongen, zal
mijns inziens ook in dit geval het niet tot stand komen van de BV, voor de
oprichter niet tot gevolg hebben dat in fiscale zin een afkoop kan worden ge-
constateerd.

28. ln dezelfde zin: Stevens, Ondernemerschap in de voorperiode van de BV, WFR 1981~5509, blz.
872.

212



TOEPASSING VAN DE STAKINGSFACILITEITEN

4.3.3. De waarde van het stamrecht `ten tijde van het staken'

Ofschoon het stamrecht binnen zes maanden na het staken van de onderneming
kan worden bedongen, moet op grond van art. 19, eerste lid, Wet IB 1964, de
waarde van dit stamrecht worden bepaald naar de situatie ten tijde van het sta-
ken.29 In het arrest van 21 januari 1970, BNB 1970~ 173, besliste de HR dat voor
de waardering van het stamrecht in beginsel de tarieven van de verzeke-
ringsmaatschappijen uitgangspunt zijn. Dit betekent volgens de HR echter niet:

`dat, zo een dergelijk recht anders dan door het sluiten van een lijfrente bij
een levensverzekeringsmaatschappij is verkregen, bij de waardering daarvan
geen rekening zou dienen te worden gehouden met factoren die maken dat
door verschil in solvabiliteit tussen de debiteur van de desbetreffende lijf-
rente en een levensverzekeringsmaatschappij of anderszins de belastingplich-
tige een vermogensobject heeft verkregen waaraan in het economisch verkeer
een minder grote waarde moet worden toegekend dan aan een even grote lijf-
rente bedongen van een levensverzekeringsmaatschappij'.

In geval van een voorperiode doet zich het probleem voor, of de waarde van het
stamrecht dient te worden bepaald naar de situatie aan het begin dan wel aan het
einde van dat tijdvak. Lindhout'o stelt zich op het standpunt, dat bepalend is de
situatie aan het begin van de voorperiode. Schramade31 leidt daarentegen uit de
hiervoor behandelde uitspraak van het Hof Leeuwarden van 24 september
1973, BNB 1974~232, af, dat iedere keer dat in art. 19, Wet IB 1964 het woord
staken voorkomt, daarmee in geval van de inbreng in een nieuw opgerichte BV
bedoeld is, het tijdstip van de oprichting.3z A-G Van Soest kiest in zijn conclu-
sie voor HR 9 maart 1983, BNB 1983~119, voor het begin van de voorperiode.
Dat voor de toepassing van de zesmaandstermijn het moment van oprichting
bepalend is, acht hij niet onbegrijpelijk:

`de wetsredactie is nu eenmaal niet ingesteld op het bijzondere geval dat de
staking van de onderneming niet op één enkel ogenblik haar beslag krijgt,
maar het verloop van een hele tijdsspanne, de voorperiode, eist'.

29. Zowel Van Dijck, Het staken van een onderneming in de Wet inkomstenbelas[ing 1964, Pre-
advies Broederschap der notarissen in Nederland, 1965, blz. 67 e.v., als Bakker, De stamrecht-
vrijstelling, tweede druk 1979, blz. 34 en 35, hebben - terechte - kritiek uitgeoefend op de ratio
van deze voorwaarde. Zij bepleiten dat het moment waarop het stamrecht wordt bedongen, dient te
gelden als waarderingstijdstip.
30. Lindhout, De voorovereenkomst tot oprichting van een NV en de zesmaands[ermijn van art. 19
We[ IB 1964, WFR 1965~4772, blz. 818.
31. Schramade, Kanttekeningen bij een tweevoudig stakingstijdstip, Fiscale Miniaturen, 1978, blz.
280.
32. In dezelfde zin: Redactie V-N, Vragenrubriek, V-N 1973, blz. 711, punt 16.
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Naar mijn mening dient op basis van de wettekst de waarde van het stamrecht te
worden bepaald naar de situatie ten tijde van de preconstitutieve inbreng van de
economische eigendom van de onderneming. Dat moment geldt immers als sta-
kingsmoment. Een praktische consequentie van dit standpunt is onder meer,
dat ingeval het stamrecht bij de op te richten BV wordt bedongen, rekening
dient te worden gehouden met de solvabiliteit van de op te richten BV naar de si-
tuatie aan het begin van de voorperiode. Gebeurtenissen die zich daarna in de
voorperiode afspelen - bijvoorbeeld een ineenstorting van de markt - dienen
bij deze beoordeling buiten beschouwing te worden gelaten.

4.3.4. De vaststelling van de relevante leeftijd

De hoogte van de stamrechtvrijstelling is krachtens het tweede lid van art. 19,
Wet IB 1964 - onder meer - afhankelijk van de leeftijd van de ondernemer
`ten tijde van het staken van de onderneming'. Van welke leeftijd dient nu te
worden uitgegaan in geval van een voorperiode: van de leeftijd ten tijde van het
begin van de voorperiode of van de leeftijd aan het eind van die periode? In de
uitspraak van 24 september 1973, BNB 1974~232, besliste het Hof Leeuwarden,
dat evenals voor de toepassing van het eerste lid (de zesmaandsperiode), ook
voor de toepassing van het tweede lid moet worden aangenomen dat de onder-
neming aan het eind van de voorperiode is gestaakt. De staatssecretaris kon zich
met deze beslissing verenigen.33 Naar mijn mening zal op grond van de wettekst
(`ten tijde van het staken') en de in het voorgaande getrokken conclusies ten
aanzien van het stakingstijdstip in geval van een voorperiode, ook voor wat be-
treft de vaststelling van de voor de hoogte van de vrijstelling relevante leeftijd,
uitgegaan moeten worden van de leeftijd van de oprichter op het moment van
de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van de onderne-
ming.'a

4.3.5. Overlijden tijdens de voorperiode

Indien de oprichter tijdens de voorperiode komt te overlijden, doet zich de
vraag voor of in dat geval de stamrechtvrijstelling als bedoeld in art. 19, tweede
lid, onder 3e, Wet IB 1964 (`de onderneming wordt gestaakt door het overlijden
van de ondernemer'), kan worden toegepast. Een daarmee verband houdende

33. Dit blijkt uit een in BNB 1974~232 gepubliceerde brief van de staatssecretaris. Uit V-N 1973, blz.
894, punt 21, blijkt, dat de staatssecretaris ook reeds in augustus 1972 dit standpunt heeft ingeno-
men.
34. Hogeveen, Inbreng in een binnenlandse NV of BV, WFR 1977~5307, blz. 179, is van mening dat
de hoogte van de stamrechtvrijstelling afhankelijk dient te zijn van de leeftijd van de inbrenger op
het moment waarop de stakingswinst in aanmerking wordt genomen. Mijns inziens is gelet op de
wettekst dat moment in dit verband irrelevant.
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vraag is, of de stakingswinst op grond van art. 57, vierde lid, Wet IB 1964, kan
worden belast tegen het bijzondere tarief van 20070 (`winst genoten krachtens de
werking van artikel 15 in geval van overlijden'). In dit verband is van belang de
uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch van 27 mei 1977, BNB 1978I235. In de
tot deze uitspraak aanleiding gevende casus sloot belanghebbende, X, op 30 no-
vember 1971 met zijn echtgenote en zoon een mondelinge inbrengovereen-
komst, inhoudende dat de eenmansonderneming van belanghebbende per 1 ja-
nuari 1972 zou worden ingebracht in een op te richten BV. Op 21 maart 1972
overleed belanghebbende. Na die datum werd de mondelinge inbrengovereen-
komst schriftelijk door moeder en zoon vastgelegd. De BV werd op 16 april
1973 opgericht. Binnen een half jaar na de oprichting van de BV - op 20 sep-
tember 1973 - sloot de weduwe een stamrechtovereenkomst met de BV, waar-
bij zij ten behoeve van zichzelf een lijfrente bedong, ingaande op haar 65-jarige
leeftijd. In 1971 werd geen stakingswinst in aanmerking genomen. Belangheb-
benden stelden dat in 1971 een geldige inbrengovereenkomst was gesloten, zo-
dat per 1 januari 1972 door X overdrachtswinst was behaald, waarop de waarde
van het bedongen stamrecht in mindering kon worden gebracht. De inspecteur
betwistte het bestaan van een inbrengovereenkomst in 1971 en was van mening

dat in 1972 overlijdenswinst was gerealiseerd. De stamrechtvrijstelling was vol-
gens hem niet van toepassing omdat het stamrecht niet binnen zes maanden na
het overlijden was bedongen. Het Hof 's-Hertogenbosch achtte het aanneme-
lijk dat in 1971 een inbrengovereenkomst was gesloten en overwoog vervolgens:

`dat ingevolge deze voorovereenkomst het vermogen van de onderhavige on-
derneming naar de toestand en de waarde per 1 januari 1972 wordt inge-
bracht in de op te richten BV en de onderneming met ingang van die datum
niet langer voor rekening van X doch voor rekening van die op te richten ven-
nootschap wordt gedreven;

dat deze situatie geen wijziging heeft ondergaan (. ..) door het overlijden
van X;

dat onder de gegeven omstandigheden de door (de echtgenote) en haar
zoon schriftelijk vastgestelde overeenkomst van augustus 1972 en de oprich-

ting door beiden op 16 april 1973 van de BV moeten worden aangemerkt als
handelingen ter uitvoering van hetgeen zij tezamen met erflater in november
1971 zijn overeengekomen;

(. . .);
dat derhalve moet worden geconcludeerd dat wijlen X ter zake van de over-

eengekomen inbreng van zijn onderneming in de op te richten BV per 1 ja-
nuari 1972 een overdrachtswinst (. ..) heeft behaald en dat voorts de gewone
jaarwinst van de onderneming over het tijdvak van 1 januari 1972 tot 21
maart 1972 (. ..) als winst van de BV moet worden aangemerkt'.
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Aangezien de bedongen periodieke uitkeringen later ingingen dan zes maanden
na het overlijden van X(vergelijk art. 19, derde lid, letter c, Wet IB 1964), was
volgens het hof de stamrechtvrijstelling niet van toepassing. Stoffer heeft deze
uitspraak geattaqueerd.35 Aangezien in he[ jaar van de inbrengovereenkomst
(1971) geen overdrachtswinst in aanmerking was genomen, moest deze winst in
beginsel aan 1973 worden toegerekend. Door het overlijden van X kon dit ech-
ter geen doorgang vinden. In 1972 kon daarom, aldus Stoffer, uitsluitend over-
lijdenswinst worden verantwoord. Een en ander vindt zijns inziens bevestiging
in HR 29 oktober 1958, BNB 1959~41. In het onderhavige geval zou volgens
Stoffer, art. 15, derde lid, Wet IB 1964, uitkomst hebben kunnen bieden:

`Bij doorschuiving zou niet X, doch mevr. X-Y de stille reserves hebben moe-
ten verantwoorden. Zij zou dan ter zake van de door haar in 1973 te behalen
overdrachtswinst geen recht op de franchise hebben gehad, doch wel voor het
bedongen stamrecht gebruik van de stamrechtvrijstelling hebben kunnen ma-
ken. De dubbele heffing waartoe 's Hofs uitspraak thans leidt, zou dan zijn
vermeden'.

Ik ben het op geen enkel punt met Stoffer eens. Het tijdstip waarop de stakings-
winst in aanmerking wordt genomen heeft in geval van een voorperiode waarin
de onderneming voor rekening en risico van de op te richten BV wordt gedre-
ven, geen invloed op de kwalificatie van deze winst. De onderneming van X is in
casu als gevolg van de inbrengovereenkomst gestaakt per 1 januari 1972. Dit
heeft tot consequentie dat overdrachtswinst wordt gerealiseerd. Dit lijdt slechts
uitzondering indien de oprichting van de BV geen doorgang vindt. In dat geval
wordt de voorperiodewinst alsnog toegerekend aan de oprichter en behoeft hij
geen overdrachtswinst in aanmerking te nemen. Indien het overlijden van X
voor zijn erfgenamen de aanleiding zou zijn geweest om de voorgenomen
oprichting geen doorgang te laten vinden, zou het redelijk zijn dat in plaats van
overdrachtswinst, overlijdenswinst in aanmerking wordt genomen. Het overlij-
den kan dan worden geacht enerzijds tot gevolg te hebben, dat de voorgenomen
oprichting van de BV geen doorgang vindt (zodat geen overdrachtswinst wordt
gerealiseerd) en anderzijds dat de (op een ondeelbaar moment voor het overlij-
den) herleefde onderneming van de ex-oprichter als gevolg van dat overlijden
wordt gestaakt, zodat op dat moment overlijdenswinst kan worden geconsta-
teerd. In het onderhavige geval hebben de erfgenamen van X de inbrengover-
eenkomst echter uitgevoerd. Van een `herleving' van de onderneming van X als
gevolg van het niet doorgaan van de oprichting is dus geen sprake geweest. Het

35. Stoffer, aantekening in FED IB '64: Art. I S: 23 (Hof 's-Hertogenbosch 27 mei 1977, BNB
1978~235); in dezelfde zin: Redactie V-N, V-N 1968, blz. 438, en Bakker, De stamrechtvrijstelling,
tweede druk 1979, blz. 42. In andere zin oordeelt Stevens, Ondernemerschap in de voorperiode van
de BV, WFR 1981I5509, blz. 871.
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overlijden van X kan in dat geval niet verhinderen dat als gevolg van de inbreng-
overeenkomst overdrachtswinst is gerealiseerd, welke in het jaar van overlijden
van X moet worden belast. Stoffer gaat kennelijk uit van de opvatting dat in de
voorperiode de oprichters nog steeds ondernemers zijn. Daarvan getuigt ook
zijn verwijzing naar het arrest van 29 oktober 1958, BNB 1959~41. Het cruciale
verschil tussen dit arrest en BNB 1978~235 is, dat in de tot het arrest aanleiding
gevende casus de onderneming tot het overlijdensmoment voor rekening en ri-
sico van de erflater werd uitgeoefend3ó, terwijl in BNB 1978~235 de onderne-
ming vanaf 1 januari 1972 niet meer voor rekening en risico van X werd uitge-
oefend, zodat zijn ondernemerschap per die datum is geëindigd. Het voor-
gaande wordt bevestigd door een in het arrest van HR 29 mei 1968, BNB 1968~
152, opgenomen uitspraak van het Hof Amsterdam. In casu startte de voorpe-
riode op 14 januari 1963, overleed de oprichter op 12 december 1963 en zette
zijn zoon de oprichtingsplannen van zijn vader voort, zodat op 31 juli 1964 de
NV kon worden opgericht. Het Hof Amsterdam overwoog dienaangaande on-
der meer:

`dat de door X Sr. met zijn zoon gesloten overeenkomst het door hem uitge-
oefende bedrijf inet ingang van 14 januari 1963 in te brengen in een op te rich-
ten NV na zijn overlijden gestand is gedaan, hetgeen blijkt uit de akte van
oprichting dier NV; dat mitsdien kan worden aanvaard dat de overdrachts-
winst op 14 januari 1963 werd behaald' (cursivering van mij; P.E.).

4.3.6. De van belang zijnde wettekst

De in art. 19, Wet IB 1964 opgenomen bedragen van de in aanmerking te nemen
vrijstellingen worden elk jaar op grond van art. 54, eerste lid, Wet IB 1964, aan-
gepast aan de inflatie-ontwikkeling. In het in paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk
reeds behandelde arrest van 9 maart 1983, BNB 1983~119, werd - mijns in-
ziens terecht - beslist dat voor de bepaling van de hoogte van het van toepas-
sing zijnde vrijgestelde bedrag, de wettekst van het jaar waarin de stakingswinst
in aanmerking wordt genomen, bepalend is. Deze bedragen zien immers op de
vaststelling van de IB-schuld over enig jaar. Het ligt dan voor de hand aanslui-
ting te zoeken bij het jaar waarin wordt afgerekend over de stakingswinst.

36. Ook in de uitspraak van Hof Amsterdam van 20 april 1970, BNB 1971I18, inzake huurverkoop
van een onderneming, was tot het overlijdensmoment sprake van (voortgezet) ondernemerschap
van de huurverkoper.
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4.4. HET BIJZONDER TARIEF

Onder het Besluit IB 1941 werd voor de bepaling van het bijzonder tarief van
art. 48, het inkomen van het jaar waarin de bijzondere bate was genoten,
gesplitst in een bijzonder deel en een overig deel. Het bijzonder tarief werd ver-
volgens bepaald door het gemiddelde belastingpercentage over één procent van
het overige inkomen te berekenen. Na de Wet Belastingherziening 1947 werd
het bijzonder tarief berekend aan de hand van het marginale percentage met be-
trekking tot een gedeelte van het overige inkomen. Als gevolg van deze bereke-
ningstechniek was het attractief het overig inkomen in het jaar van de bijzon-
dere bate zo laag mogelijk te houden, zodat deze bate tegen een laag bijzonder
tarief werd belast. Bij de invoering van de Wet IB 1964 werd de hoogte van het
`variabele' bijzonder tarief van art. 57, Wet IB 1964 afhankelijk gesteld van het
gemiddelde inkomen van de aan het jaar van het genieten van de bijzondere
bate voorafgaande drie jaren. Dit leidde weer tot constructies gericht op het ver-
minderen van het inkomen in de referentieperiode. Per 1 januari 1982 is de
hoogte van het bijzonder tarief inede afhankelijk gesteld van de omvang van de
bijzondere bate, terwijl bovendien de referentieperiode is uitgebreid tot vier ja-
ren.37 Na invoering van de vereenvoudigingswetsvoorstellen per 1 januari 1990
naar aanleiding van de voorstellen van de Commissie Oort, zullen de bijzondere
baten die te zamen met de overige inkomensbestanddelen binnen het traject van
de eerste schijf blijven, worden belast naar het tarief dat'op die eerste schijf be-
trekking heeft. Voor zover de bijzondere baten te zamen met de overige inko-
mensbestanddelen uitgaan boven het einde van de eerste schijf plus de heffings-
vrije som, wordt dit belast tegen een vast bijzonder tarief (het hoog bijzonder
tarief). Van een meerjarige referentieperiode is dan geen sprake meer. Naast dit
hoog bijzonder tarief blijft ook na 1 januari 1990 een vast bijzonder tarief van
20 0lo gelden voor enkele in de wet genoemde specifieke bijzondere baten.

Zowel onder het Besluit IB 1941 als onder de Wet IB 1964 hebben belasting-
plichtigen gebruik gemaakt van de voorperiodejurisprudentie teneinde de be-
lasting over de stakingswinst zoveel mogelijk te beperken. Doordat de oprich-
ters afzagen van het genieten van `salaris' in de voorperiode3e en zij de stakings-
winst in aanmerking namen in het jaar van oprichting van de vennootschap,
kon onder het Besluit IB 1941 het `overige' inkomen in het jaar van het genieten
van de stakingswinst worden beïnvloed en onder de Wet IB 1964 het in de refe-
rentieperiode genoten gemiddelde inkomen. In de resolutie van 21 december
1972, BNB 1973~57, met betrekking tot het moment van in aanmerking nemen
van de stakingswinst, werd voor `reële gevallen' in feite goedgekeurd, dat de
voorperiode als referentieperiode kan dienen ter bepaling van het op de sta-

37. Vergelijk Essers, De gewijzigde berekeningstechniek van het bijzonder tarief in de inkomstenbe-
lasting, WFR 1982~5560, blz. 1079.
38. Dit komt nader aan de orde in hoofdstuk XIII.
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kingswinst betrekking hebbende bijzondere tarief39 mits deze winst aan het eind
van de voorperiode in aanmerking wordt genomen. Doordat met ingang van 1
januari 1982 de hoogte van het bijzonder tarief inede afhankelijk is van de
hoogte van de bijzondere bate, is de afhankelijkheid van het in de referentiepe-
riode genoten gemiddelde inkomen relatief sterk afgenomen. Daarmee is ook
de invloed op het bijzonder tarief van het moment van in aanmerking nemen
van de stakingswinst verminderd. Na 1 januari 1990 is dit moment nog slechts
van belang met het oog op het naast de stakingswinst in het jaar van in aanmer-
king nemen van die winst genoten overige inkomen.

5. Fiscale gevolgen van vennootschapsrechtelijke inbrengbepalingen

S.l. INLEIDING

In hoofdstuk IlI is aandacht besteed aan de pogingen van de minister van Justi-

tie om niet het moment van de preconstitutieve inbreng bepalend te laten zijn
voor de beantwoording van de vraag of hetgeen is ingebracht overeenkomt met
de stortingsplicht, maar het formeel-juridische moment van oprichting van de
BV. Dit departementale beleid heeft in de eerste plaats geresulteerd in het in
1978 gepubliceerde Departementaal Standpunt, nr. 18. Tijdens de behandeling
van wetsvoorstel 16 551 (`Nieuwe regeling voor het kapitaal van de BV') is dui-
delijk geworden dat de Tweede Kamer dit beleid niet in wetgeving heeft willen
omzetten. Desalniettemin zijn ter bescherming van de belangen van derden wel
enkele inbreuken in de wet aangebracht op het uitgangspunt dat het moment
van de preconstitutieve inbreng bepalend is voor het antwoord op de vraag of is
voldaan aan de stortingsplicht. In paragraaf 5.3 zal worden onderzocht in hoe-
verre deze inbreuken gevolgen hebben voor de in het voorgaande getrokken
conclusies ten aanzien van de fiscale behandeling van de voorperiode. Daaraan
voorafgaande worden in paragraaf 5.2 enkele fiscale gevolgen van Departe-
mentaal Standpunt, nr. 18 besproken.

5.2. DEPARTEMENTAAL STANDPUNT, NR. 18

In Departementaal Standpunt, nr. 18, werd onder andere bepaald, dat indien
op het moment van de oprichting de waarde van de inbreng minder beliep dan
de stortingsverplichting, het verschil alsnog door de inbrengers in Nederlands
geld moest worden gestort. Dit had tot consequentie, dat ondanks de in een in-
brengovereenkomst opgenomen bepaling dat de onderneming per een bepaalde
datum voor rekening en risico van de op te richten vennootschap werd gedre-
ven, de oprichters risico bleven lopen met betrekking tot in de voorperiode ont-

stane verliezen. Voor de minister van Financiën was dit geen reden om fiscaal

39. Vergelijk in dit verband ook Hof 's-Hertogenbosch 23 september 1977, BNB 1979~22.

219



STAKINGSWINST EN STAKINGSFACILITEITEN

een andere koers te gaan varen. In de resolutie van 30 december 1977, BNB
1978~51, deelde hij mede, dat hij `mede uit practische overwegingen' bleef vast-
houden aan de opvatting dat de onderneming reeds in de voorperiode voor re-
kening en risico van de op te richten vennootschap wordt uitgeoefend."o De in
de voorperiode geleden verliezen zijn dientengevolge ondernemingsverliezen
voor de BV en vermogensverliezen voor de inbrengers in hun kwaliteit van (toe-
komstige) aandeelhouders. Uit dit standpunt van de minister van Financiën zou
moeten voortvloeien dat het bedrag van een eventuele bijstorting wordt gekwa-
lificeerd als een kapitaalstorting. In de betreffende resolutie gebeurt dit ook,
echter: uitsluitend voor de heffing van de Vpb. Als gestort kapitaal in de zin van
art. 25, eerste lid, letter e, Wet IB 1964, wordt slechts in aanmerking genomen
het bedrag dat als zodanig zou gelden indien de bijstortingsverplichting niet had
bestaan. Bij de berekening van de aanmerkelijk belang-verkrijgingsprijs kan
daarentegen wel weer rekening worden gehouden met het bedrag van de bijstor-
ting. Deze resolutie creëerde mitsdien - zonder enige motivering - een discre-
pantie tussen hetgeen voor de heffing van de Vpb als gestort kapitaal geldt en
hetgeen voor de toepassing van art. 25, eerste lid, letter e, Wet IB 1964, als zoda-
nig geldt. In de literatuur is de resolutie op dit punt dan ook sterk bekritiseerd.
Bartel en Dijstelbloem" stellen zich beiden op het standpunt dat het bedrag van
de bijstorting zowel het gestorte kapitaal voor de heffing van Vpb als voor de
heffing van IB verhoogt. Zij verantwoorden dit bedrag als een agiostorting on-
der gelijktijdige boekhoudkundige handhaving van het voorperiodeverlies op
de vennootschapsbalans. Jongsma4z kwalificeert daarentegen uitsluitend voor
de heffing van de Vpb de verplichte bijstorting als een informele kapitaalin-
breng. Met Bartel en Dijstelbloem ben ik het eens, dat noch de Wet Vpb 1969
noch de Wet IB 1964 zich verzetten tegen een gelijke behandeling van de bijstor-
ting. Mijns inziens dient deze bijstorting voor de toepassing van beide wetten te
worden aangemerkt als een informele kapitaalstorting. Naar de beweegredenen
van de minister van Financiën voor het aanbrengen van een verschil in behande-
ling kan slechts worden gegist. De meest waarschijnlijke reden voor het verschil
in behandeling van de bijstorting is, dat de minister ervan is uitgegaan dat het
bedrag van de bijstorting voor de toepassing van art. 25, eerste lid, letter e, Wet
IB 1964, is gecompenseerd met het voorperiodeverlies. In die visie is het bij-
gestorte bedrag afgeboekt ter dekking van het in de voorperiode geleden verlies.
Dit zou betekenen, dat de minister blijft vasthouden aan de jurisprudentie van
de HR43 dat indien tot dekking van geleden verliezen agio wordt afgeboekt

40. In dezelfde zin werd - mijns inziens terecht - beslist door het Hof 's-Gravenhage in de uit-
spraak van 30 maart 1987, V-N 1988, blz. 487, punt 14.
4l. Bartel, [nkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen, FM nr. 29, tweede druk,
1984, blz. 48 en 49; Dijstelbloem, Inbrengclausules bij oprichting van naamloze en besloten ven-
nootschappen, De NV 1978~6, blz. 126.
42. Jongsma, Justitie, Financiën en de voorperiode, TVVS 1978~ 10, blz. 301.
43. HR 14 mei 1947, B. 8400; HR 30 maart 1966, BNB 1966~136. Vergelijk eveneens: zitting 1962-
1963 en 1963-1964, 5380, MvA, 33 en 50, en Handelingen TK zitting 1963-1964, blz. 1964 tot en met
1967.
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en~of nominaal kapitaal wordt afgestempeld, het afgeboekte casu quo af-
gestempelde bedrag niet meer kan worden gerekend tot het op de aandelen
gestorte kapitaal in de zin van art. 25, eerste lid, letter e, Wet IB 1964." Deze ju-
risprudentie wordt terecht sterk betwist omdat zij een inbreuk maakt op de ba-
sisconceptie van de heffing van IB over de opbrengst van aandelen: ten onrechte
worden aandeelhouders immers geconfronteerd met een IB-claim over de gele-
den verliezen. Het aan deze jurisprudentie ten grondslag liggende streven naar
gelijkheid tussen het vennootschapsrechtelijk en fiscaalrechtelijk kapitaal moet
mijns inziens worden opgegeven.45 Naast deze principiële kritiek, kan ook nog
een ander argument tegen de - veronderstelde - gedachtengang van de minis-
ter worden aangevoerd. Het voorperiodeverlies behoeft namelijk helemaal niet
te worden afgeboekt van het bedrag van de bijstorting. Noch handelsrechtelijk
noch fiscaalrechtelijk bestaat er een verplichting tot afboeking. Zowel het be-
drag van de bijstorting als het voorperiodeverlies kunnen op de vennootschaps-
balans worden opgevoerd. Van een afstempeling behoeft derhalve helemaal
geen sprake te zijn.

5.3. DE NIEUWE INBRENGBEPALINGEN

5.3.1. Algemeen

Als gevolg van de invoering van wetsvoorstel 16 551 (`Nieuwe regeling voor het
kapitaal van de BV') op 20 januari 1986, is Departementaal Standpunt, nr. 18,
komen te vervallen. Desalniettemin kan ook na die datum in geval van een in-
breng in natura nog sprake zijn van een bijstortingsverplichting. In art. 204a,
boek 2, BW, is bepaald, dat de oprichters een beschrijving dienen op te maken
van de inbreng in natura en dat over deze beschrijving een accountantsverkla-
ring dient te worden afgelegd. Voorgeschreven is, dat deze accountantsverkla-
ring betrekking heeft op een nabij het moment van oprichting gelegen dag. Deze
dag (de vennootschapsrechtelijke peildatum) mag niet eerder liggen dan hetzij
vijf maanden voor de oprichting hetzij ( uitsluitend in geval van de oprichting
van een BV) één maand voordat de ministeriële verklaring van geen bezwaar is
aangevraagd voor een oprichting die uiterlijk één maand na de verklaring van
geen bezwaar geschiedt. In de slotzin van art. 204a, tweede lid, boek 2, BW,
wordt een tweede accountantsverklaring voorgeschreven `indien bekend is dat
de waarde van de beschrijving aanzienlijk is gedaald'. Dit betekent, dat na 20
januari 1986 de voorperiode in geval van de inbreng van een onderneming per
een bepaalde datum in een op te richten BV, kan worden verdeeld in twee deel-
perioden: enerzijds de periode gelegen tussen de preconstitutieve inbreng van de

44. Vergelijk eveneens Aardema, aantekening in FED IB'64: Art. 7: 245 (Hof 's-Hertogenbosch 23
september 1977, BNB 1979~22).
45. [n dezelfde zin onder andere: Bartel, Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aande-
len, FM nr. 29, tweede druk, 1984, blz. 145.
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economische eigendom van de onderneming en de vennootschapsrechtelijke
peildatum en anderzijds de periode tussen deze peildatum en de juridische tot-
standkoming van de BV. Indien - in geval van oprichting van een BV - de mi-
nisteriële verklaring binnen één maand na de preconstitutieve inbreng van de
onderneming wordt aangevraagd en de oprichting van de BV één maand nadat
de verklaring van geen bezwaar is verleend, plaatsvindt, valt de datum van de
preconstitutieve inbreng samen met de vennootschapsrechtelijke peildatum. In
dat geval zal de eerste deelperiode niet ontstaan. In dit verband is verder van be-
lang, dat per 20 januari 1986 in art. 204c, boek 2, BW, de zogenaamde Nach-
grundungsbepalingen zijn opgenomen. Ook deze bepalingen kunnen in de
voorperiode fiscale complicaties veroorzaken.

De uit de nieuwe inbrengbepalingen voortvloeiende fiscale problemen zijn
bestudeerd door een werkgroep van vertegenwoordigers van de Ministeries van
Justitie en Financiën, van de Koninklijke Notariële Broederschap, alsmede
door enkele deskundigen uit het notariaat, de accountantswereld en van de be-
lastingadviespraktijk. Dit overleg heeft geresulteerd in enkele model-inbreng-
clausules.4ó Deze zijn vooral geschreven met het oog op een tweetal specifieke
waarderingsproblemen: resultaattoerekeningsproblemen en correctieresultaat-
problemen. Resultaattoerekeningsproblemen ontstaan door waardeverschillen
tussen de fiscaalrechtelijke en vennootschapsrechtelijke peildata als gevolg van
in de voorperiode gerealiseerde ondernemingsresultaten. Correctieresultaat-
problemen doen zich voor indien de oprichters en de BV op de fiscaalrechtelijke
peildatum zijn uitgegaan van waarden die nadien in overleg of na confrontatie
met de fiscus met terugwerkende kracht zijn gecorrigeerd. Aangezien het
tweede type problemen buiten het kader van het onderzoek valt, zal ik in het na-
volgende uitsluitend aandacht besteden aan de resultaattoerekeningsproble-
men."

5.3.2. De preconstitutieve inbreng van een onderneming

5.3.2.1. De periode tussen de preconstitutieve inbreng en de vennootschaps-
rechtelijke peildatum

In deze periode ontstaan resultaattoerekeningsproblemen indien tussen het mo-
ment van de preconstitutieve inbreng en de vennootschapsrechtelijke peilda-
tum'e voor rekening van de op te richten BV verliezen zijn geleden.49 In dat ge-

46. Onder andere gepubliceerd in De NV 1987~3, btz. 119.
47. Voor een behandeling van dit tweede type problemen kan worden verwezen naar Stevens, In-
brengperikelen, MBB 1987~7-8, blz. 165; Oranje, Voorovereenkomst en voorperiode, Eenvoud en
doeltreffendheid (Warnaarbundel), 1988, blz. 151, en Bartel, Inbrengperikelen, Tot Vermaak Van
Slagter (Slagterbundel), 1988, blz. 5.
48. Uiteraard ervan uitgaande dat deze momenten niet samenvallen.
49. In de model-inbrengclausules wordt ook aandacht besteed aan de situatie dat in dit tijdvak
winsten zijn gerealiseerd. Op dit punt zijn de inbrengclausules nodeloos ingewikkeld geformuleerd.
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val valt de fiscale waardering van de preconstitutief ingebrachte onderneming
hoger uit dan de waardering op de vennootschapsrechtelijke peildatum. In de
model-inbrengclausules wordt voor dit geval bepaald, dat zowel bij een
ruisendeso als bij een geruisloze inbrengs' in de eerste plaats een eventuele credi-
tering van de inbrenger tot het beloop van het verschil tussen de twee waarderin-
gen moet worden verminderd. Indien ook dan nog een verschil blijft bestaan,
zal de oprichter uiterlijk bij de oprichting het verschil in geld dienen bij te stor-
ten. Volgens de toelichting bij de inbrengclausules wordt een tekort niet in min-
dering gebracht op het stamrecht, `gezien het risico van afkoop in fiscaalrechte-
lijke zin'.52 Mijns inziens zal uitsluitend sprake kunnen zijn van afkoop indien
het stamrecht niet onder een opschortende voorwaarde is bedongen. Als het
stamrecht in de voorperiode van de op te richten BV wordt bedongen, zal - er-
van uitgaande dat de mede-oprichters hoofdelijke verbondenheid aan de stam-
rechtovereenkomst wensen uit te sluiten - het ontstaan van dit recht afhanke-
lijk zijn van de opschortende voorwaarde dat de BV de in haar naam gesloten
stamrechtovereenkomst bekrachtigt. Tot het in vervulling gaan van deze voor-
waarde bevinden de oprichters zich in de positie van personen die een bindend
aanbod hebben gedaan; van afkoop kan dan geen sprake zijn. Evenals dat het
geval was bij een uit Departementaal Standpunt, nr. 18, voortvloeiende bijstor-
ting, dienen mijns inziens ook de uit art. 204a, boek 2, BW, voortvloeiende bij-
storting en vermindering van de creditering zowel voor de toepassing van de
Vpb als voor de toepassing van de IB te worden aangemerkt als een (informele)
kapitaalstorting. Uit de toelichting op de model-inbrengclausules blijkt overi-
gens niet, of binnen de werkgroep ook op dit punt overeenstemming is bereikt.

Een specifiek probleem dat met betrekking tot het gestorte kapitaal kan spe-
len, is beschreven door Oranje.s' In de periode tussen de preconstitutieve in-
breng van de economische eigendom van de onderneming (1 januari 1987) en de
vennootschapsrechtelijke peildatum (1 september 1987), wordt door de oprich-
ters namens de op te richten BV een deelneming aangeschaft. De vraag die
Oranje stelt is, of op laatstgenoemde peildatum art. 44, Wet IB 1964 van toe-
passing is. Hij komt tot de conclusie dat in deze alleen toepassing van de hard-

Mijns inziens komt het er op neer dat in geval van winsten in de voorperiode deze (evenals verliezen)
ten goede komen aan de op te richten BV. Een creditering van de oprichters voor het bedrag van
deze winsten zal aanleiding geven tot het constateren van een belaste winstuitdeling. Noch vennoot-
schapsrechtelijk noch fiscaalrechtelijk is een dergelijke creditering overigens verplicht. Vergelijk in
dit verband eveneens de resolutie van 30 december 1977, BNB 1978~51.
50. Variant A van de model-inbrengclausules, onder punt 5.
51. Variant B van de model-inbrengclausules, onder punt 5. Gelet op de geringe crediteringsruimte
zal een bijstortingsverplichting in geval van een geruisloze inbreng, eerder aan de orde komen dan
bij een ruisende inbreng.
52. Vergelijk in dit verband ook Dijstelbloem, Inbrengclausules bij oprichting van naamloze en

besloten vennootschappen, De NV 1978~6, blz. 129.
53. Oranje, Voorovereenkomst en voorperiode, Eenvoud en doeltreffendheid ( Warnaarbundel),
1988, blz. 158 en 159.
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heidsclausule uitkomst kan bieden. De tekst van dit artikel leidt zijns inziens tot
toepassing ervan. `Civielrechtelijk is', aldus Oranje, `in deze situatie blijkens de
gemaakte beschrijving de deelneming gebruikt als storting op de aandelen'. De
ratio van dit artikel - het voorkomen dat een IB-claim verloren gaat ingeval
aandelen door middel van een aandelenfusie van particuliere aandeelhouders
worden overgenomen door een andere vennootschap - verzet zich echter tegen
het van toepassing zijn van art. 44, Wet IB 1964 in het onderhavige geval. Naar
mijn mening verzet niet alleen de ratio maar ook de tekst van art. 44, Wet IB
1964 zich tegen de conclusie dat dit artikel van toepassing is op een preconstitu-
tieve aanschaf van een deelneming. Art. 44, Wet IB 1964 spreekt immers van
`storting op aandelen in een vennootschap (door) aandelen in een andere ven-
nootschap'. In de door Oranje geschetste casus zijn geen aandelen op aandelen
gestort. De in de voorperiode gekochte aandelen zijn preconstitutief geleverd
aan de op te richten BV op grond van een preconstitutieve verkoopovereen-
komst.s' Niet deze aandelen, maar de onderneming naar de toestand ten tijde
van de preconstitutieve inbreng, is op de aandelen van de op te richten BV
gestort. Daaraan staat niet in de weg, dat de beschrijving van hetgeen wordt in-
gebracht op grond van art. 204a, eerste lid, boek 2, BW, betrekking moet heb-
ben op de toestand om en nabij de vennootschapsrechtelijke peildatum. Slechts
indien men de tekst van art. 204a, eerste lid, Boek 2, BW, letterlijk van toepas-
sing acht op art. 44, Wet IB 1964 is er ruimte voor de stelling, dat art. 44, Wet IB
1964 in casu van toepassing is. Daarmee zou echter onvoldoende recht worden
gedaan aan het feit dat niet alleen fiscaalrechtelijk maar ook vennootschaps-
rechtelijk nog altijd primair wordt uitgegaan van de preconstitutieve inbreng
ter beantwoording van de vraag of is voldaan aan de stortingsplicht. De per 20
januari 1986 verplicht voorgeschreven beschrijving en deskundigenverklaring
moeten worden beschouwd als inbreuken op deze basisgedachte, geïnspireerd
door het streven de belangen van derden te beschermen. Dit blijkt reeds uit het
feit, dat de aanwezigheid van een accountantsverklaring nog niet betekent, dat
ook aan de stortingsplicht is voldaan. Slechts de eenmaal opgerichte vennoot-
schap kan hiervan kwijting verlenen, zij het dat de oprichters krachtens art.
203, vierde lid, boek 2, BW, de BV aan de aanvaarding van de inbreng in de akte
van oprichting kunnen binden. Omgekeerd behoeft het feit dat naderhand
wordt vastgesteld dat ten onrechte een accountantsverklaring is afgegeven of
zelfs dat een accountantsverklaring ontbreekt, geen invloed te hebben op het
besluit van de BV om kwijting te verlenen van de stortingsplicht.ss Met de toe-
passing van art. 44, Wet IB 1964 heeft de accountantsverklaring naar mijn me-
ning dan ook niets te maken.

54. Vergelijk ook Rijkels, aantekening in FED 1988~192, onder punt 3(Hof Arnhem 20 maart
1984, FED 1988~192).
55. Nader besproken in paragraaf 4 van hoofdstuk III.
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5.3.2.2. De periode tussen de vennootschapsrechtelijke peildatum en de juridi-
sche totstandkoming van de BV

Na invoering van wetsvoorstel 16 551, is op grond van de slotzin van art. 204a,
tweede lid, boek 2, BW, een tweede accountantsverklaring noodzakelijk `in-
dien bekend is dat de waarde na de beschrijving aanzienlijk is gedaald'. Daarbij
moet worden gedacht aan calamiteiten, zoals de vernietiging van de in te bren-
gen onderneming zonder verzekeringsdekking of het ineenstorten van de markt
waarop de preconstitutief ingebrachte onderneming zich begeeft. In deze inci-
dentele gevallen kan uiterlijk op het moment van de juridische oprichting nog
een bijstortingsverplichting ontstaan. Deze zal mijns inziens fiscaal op dezelfde
wijze dienen te worden behandeld als de in het voorgaande behandelde bijstor-
tingen. Zowel voor de heffing van Vpb als voor de heffing van IB zal deze bij-
storting derhalve als (informeel) kapitaal moeten worden aangemerkt.

5.3.3. De Nachgrundung

In hoofdstuk IV is gebleken dat ook een preconstitutieve verkoopovereenkomst
ten grondslag kan liggen aan een voorperiode waarin een onderneming voor re-
kening en risico van een op te richten BV wordt gedreven. Dit is het geval, indien
tussen de oprichter(s) en de op te richten BV een overeenkomst wordt gesloten
waarin een tot dat moment door de oprichters gedreven onderneming aan de
toekomstige BV wordt verkocht tegen een vastgestelde prijs. Als gevolg van de
prijsvaststelling wordt de onderneming voor rekening en risico van de op te
richten BV gedreven. De storting op de aandelen kan daarna eventueel in con-
tanten geschieden. Een complicerende factor hierbij vormen de Nachgrun-
dungsbepalingen van art. 204c, boek 2, BW. Een door de BV verrichte rechts-
handeling die strekt tot het verkrijgen van goederen, die één jaar voor de
oprichting of nadien toebehoorden aan een oprichter of aandeelhouder en die is
verricht voordat twee jaren zijn verstreken na de inschrijving van de BV in het
handelsregister, moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering van
aandeelhouders. Ter verkrijging van deze goedkeuring dient de BV een be-
schrijving op te maken van de betreffende goederen alsmede van de tegen-
prestatie. Deze beschrijving heeft betrekking op de toestand van het beschre-
vene op een dag die niet voor de oprichting ligt. Vervolgens zal een accountants-
verklaring met betrekking tot deze verkrijging moeten worden afgelegd, inhou-
dende:

`dat de waarde van de te verkrijgen goederen, bij toepassing van in het maat-
schappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden,
overeenkomt met ten minste de waarde van de tegenprestatie'.

Dit heeft tot consequentie, dat de BV commercieel geen verlieskans loopt met

225



STAKINGSWINST EN STAKINGSFACILITEITEN

betrekking tot de uitoefening van de onderneming in de voorperiode. Met
Stevenssb ben ik het eens, dat dit niet in de weg staat aan het feit dat de in de
voorperiode gerealiseerde resultaten - winsten zowel als verliezen - in fiscaal
opzicht aan de BV moeten worden toegerekend. De oprichters hebben door
middel van de preconstitutieve verkoopovereenkomst immers afstand gedaan
van het fiscale ondernemerschap. Door de prijsvaststelling lopen zij geen direct
ondernemingsrisico meer ten aanzien van de verkochte onderneming. Risico's
met betrekking tot een eventueel uit de Nachgrundungsbepalingen voortvloei-
ende bijstortingsverplichting (dan wel een bijstelling van de overeengekomen
koopsom en~of vermindering van de creditering) lopen zij in hun hoedanigheid
van (toekomstige) aandeelhouders.s' Ook voor deze bijstortingen (casu quo
bijstellingen van de tegenprestatie) geldt, dat zij fiscaalrechtelijk zowel bij de
vennootschap als bij de aandeelhouders moeten worden aangemerkt als (infor-
mele) kapitaalstortingen.

56. Stevens, [nbrengperikelen, MBB 1987I7-8, blz. 167.
57. Vergelijk ook de naar aanleiding van Departementaal Standpunt, nr. 18, verschenen resolutie
van 30 december 1977, BNB 1978~51, en Hof 's-Gravenhage 30 maart 1987, V-N 1988, blz. 487,
punt 14.
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Hoofdstuk XII. Ondernemingsfaciliteiten in de
voorperiode als nafase van de IB-onderneming

1. Inleiding

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre de oprichter~natuurlijk per-

soon in de voorperiode aanspraak kan maken op de in de Wet IB 1964 voorko-
mende ondernemingsfaciliteiten. In de paragrafen 2 tot en met 5 wordt daartoe

aandacht besteed aan respectievelijk de zelfstandigenaftrek, de FOR, de ver-

mogensaftrek en de middelingsregeling. In paragraaf 6 wordt ingegaan op de

WIR-aspecten. Daarbij komt vooral de vraag aan de orde in hoeverre de

oprichter in de voorperiode kan worden geconfronteerd met eventuele desin-
vesteringsbetalingsverplichtingen.

2. De zelfstandigenaftrek

Bij Wet van 26 maart 1975, Stbl. 131, is de zogenaamde tijdelijke zelfstandigen-
aftrek ingevoerd. Deze in 1983' definitief in art. 44m, Wet IB 1964 opgenomen
ondernemingsfaciliteit, is een van de winst afhankelijke aftrek op het onzuiver

inkomen. Voor de toepassing van deze aftrek is vereist dat de belastingplichtige
winst uit onderneming geniet. Voor de tijdelijke zelfstandigenaftrek was in dat

verband bepaaldz, dat het op de FOR betrekking hebbende art. 44e, vierde lid,

Wet IB 1964, van overeenkomstige toepassing was. Dit artikel geeft een nadere
omschrijving van hetgeen voor de toepassing van de dotaties aan de FOR onder
winst moet worden verstaan:

`Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt onder winst verstaan

de winst uit een door de belastingplichtige voor zijn rekening gedreven onder-

neming, dan wel, zo de belastingplichtige voor zijn rekening meer dan één on-

derneming drijft, de gezamenlijke winst uit die ondernemingen, een en ander

met uitzondering van winst ter zake waarvan een regeling ter voorkoming van

dubbele belasting toepassing vindt.'

In art. 44m, vijfde lid, Wet IB 1964, is deze definitie overgenomen, met dit ver-

1. Wet van 9 februari 1984, Stbl. 27.
2. Art. 1, zesde lid van de Wet van 26 maart 1975, Stbl. 131.
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schil dat uitsluitend de belastingplichtige die voor eigen rekening ten minste
1225 uren feitelijk een onderneming drijft, kan profiteren van de zelfstandigen-
aftrek.

Gelet op de in het voorgaande getrokken conclusies ten aanzien van de onderne-
mersstatus van de oprichter~natuurlijke persoon, kan in de voorperiode geen
aanspraak worden gemaakt op zelfstandigenaftrek indien in dat tijdvak voor
rekening van de oprichter geen onderneming meer wordt gedreven. Daarbij is
niet van betekenis, in welk jaar de oprichter de stakingswinst in aanmerking
neemt. Indien dit in een later jaar dan het jaar van staking geschiedt, kan deze
winst worden beschouwd als een nagekomen bate uit de reeds gestaakte onder-
neming. In deze zin werd ook beslist door de HR in het arrest van 7 december
1988, BNB 1989~88. In het onderhavige geval kon in een voorperiodejaar vol-
gens de HR geen (tijdelijke) zelfstandigenaftrek worden toegepast, aangezien:

`belanghebbende de onderneming in het onderhavige jaar niet meer voor zijn
rekening had gedreven'.

In dezelfde zin oordeelde het Hof 's-Gravenhage in de uitspraak van 23 augus-
tus 1985, V-N 1986, blz. 1750, punt 11. De beslissing van de HR kwam niet als
een verrassing uit de lucht vallen. In het arrest van I 1 juli 1984, BNB 1984~272,
had hij reeds beslist dat de zelfstandigenaftrek niet van toepassing is ter zake
van een in een jaar geleden nagekomen bedrijfsverlies omdat in dat jaar geen
sprake meer is van een voor rekening van de belastingplichtige gedreven onder-
neming.3 In dezelfde zin oordeelde de HR in het arrest van 27 januari 1988,
BNB 1988~218, met betrekking tot de toepassing van de zelfstandigenaftrek in
de periode dat een onderneming voor rekening en risico van een bestaande BV
wordt gedreven.4 Met deze arresten kan de uitspraak van het Hof 's-Graven-
hage van 25 mei 1978, BNB 1979~221, als achterhaald worden beschouwd.
Daarin overwoog het hof namelijk, dat het feit dat in een bepaald jaar de sta-
kingswinst in aanmerking is genomen, voldoende argument vormt om de zelf-
standigenaftrek in dat jaar te kunnen toepassen. De uitkomst van deze uit-
spraak - in de voor-voorperiode kan de oprichter zelfstandigenaftrek toepas-
sen - blijft echter wel overeind staan. De aan een inbrengovereenkomst toege-
kende terugwerkende kracht verhindert immers niet, dat in de voor-voorpe-
riode de onderneming wel degelijk voor rekening en risico van de oprichter is
gedreven.s

3. [n dezelfde zin werd beslist door het Hof Leeuwarden in de uitspraak van 5 september 1980, BNB
1981~286. Inanderezin: Hof's-Gravenhage 1 mei 1979, BNB 1980~192.
4. Vergelijk eveneens Rijkers, Geruisloze omzetting van subjectieve onderneming, WFR
1988~5827, blz. 754.
5. In dezelfde zin: HR 9 november 1988, BNB 1989I17, en Hof Amsterdam l7 februari 1987, FED
1987~537 (inzake de vermogensaftrek); HofAmsterdam 12 april 1985, V-N 1986, blz. 1026, punt 23
(inzake de bijzondere winstaftrek), en Hof 's-Hertogenbosch 24 november 1978, BNB 1980~28 (in-
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Indien de oprichting van de vennootschap geen doorgang vindt, en de ex-op-
richter de onderneming weer voor eigen rekening gaat exploiteren, kan hij
- mits hij uiteraard aan de overige in art. 44m, Wet IB 1964 genoemde voor-
waarden voldoet - in dat jaar in aanmerking komen voor de zelfstandigenaf-
trek. Aangezien naar mijn mening de in de voorperiode gerealiseerde resultaten
in één keer moeten worden toegerekend aan het jaar waarin komt vast te staan
dat de oprichting geen doorgang vindtb, zal voor de toepassing van art. 44m,
tweede lid, Wet IB 1964, dit gecumuleerde bedrag moeten worden opgeteld bij
de winst van het eerste (boek)jaar na de voorperiode. Daar staat tegenover, dat
ingeval de voorperiode minimaal één jaar heeft geduurd, ten aanzien van de ex-
oprichter art. 44m, derde lid, Wet IB 1964, van toepassing is, waarin is bepaald
dat de zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met f 2120 (1989) `ten aanzien van
de belastingplichtige bij wie in een of ineer van de drie voorafgaande kalender-
jaren geen zelfstandigenaftrek is toegepast'.'

3. De FOR

In paragraaf 4 van hoofdstuk X is aandacht besteed aan het arrest van 29 april
1981, BNB 1981~225, waarin werd beslist, dat in de voorperiode de tot de in te
brengen onderneming behorende bestanddelen tot het ondernemingsvermogen
van de oprichter blijven behoren. Voor de toepassing van de FOR heeft deze
beslissing tot consequentie, dat de FOR niet op grond van art. 44f, eerste lid,
letter b, Wet IB 1964, in het jaar met ingang waarvan de onderneming voor re-
kening en risico van de op te richten BV wordt gedreven, behoeft te worden op-
geheven. Tevens volgt uit dit arrest, dat de in art. 44f, zesde lid, Wet IB 1964,
genoemde zesmaandstermijn binnen welke na de staking van de onderneming
de FOR kan worden omgezet in een stamrecht, in de opvatting van de HR ken-
nelijk eerst na de oprichting van de BV begint te lopen. Naar mijn mening is het
evenmin als bij de zesmaandstermijn van art. 19, eerste lid, Wet IB 1964, nood-
zakelijk deze termijn te verlengen met de duur van de voorperiode. Ik verwijs
daartoe naar het betoog in paragraaf 4.3.2 van hoofdstuk XI.

Het feit dat de FOR niet eerder dan op het moment van oprichting van de BV

zake de ondernemingsvrijstelling van art. 7, Wet VB 1964). Voor de staatssecretaris isdeze jurispru-
dentie aanleiding geweest om aan het honoreren van een maximale terugwerkende kracht van negen
maanden in het kader van de toepassing van art. l8, Wet IB 1964, als extra voorwaarde te stellen,
dat de oprichters in de voor-voorperiode geen ondernemingsfaciliteiten mogen claimen; vergelijk
paragraaf 2.2 van hoofdstuk VIII.
6. Vergelijk paragraaf 4.2 van hoofdstuk X.
7. Vergelijk blz. 9 van het nader Rapport aan de Koningin, Wet van 8 november 1984, Stbl. 532,
waarin wordt opgemerkt dat `de startersaftrek ook aan de orde kan komen in situaties waarin van
staking geen sprake is, doch waarin om andere redenen in een van de drie voorafgaande kalenderja-
ren geen zelfstandigenaftrek is genoten, bijvoorbeeld omdat niet is voldaan aan het urencriterium
van die aftrek'.
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behoeft te worden opgeheven, betekent niet, dat de oprichter in de voorperiode
ook nog kan doteren aan de FOR. Daarvoor is krachtens art. 44e, vierde lid,
Wet IB 1964, immers vereist, dat voor rekening van de belastingplichtige een
onderneming wordt gedreven. In dit verband kan worden gewezen op het hier-
voor behandelde arrest van 7 december 1988, BNB 1989~88, inzake de toepas-
sing van de (tijdelijke) zelfstandigenaftrek in de voorperiode. Met betrekking
tot de inbreng in een bestaande BV besliste de HR in het arrest van 27 januari
1988, BNB 1988~218, in dezelfde zin ten aanzien van de dotaties aan de FOR.
Een praktisch gevolg hiervan is, dat geen FOR-dotaties met betrekking tot de
overdrachtswinst kunnen worden gerealiseerd, indien deze in een later jaar dan
in het jaar van de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van de
onderneming in aanmerking wordt genomen.e In andere zin werd - mijns in-
ziens ten onrechte - beslist door het Hof 's-Gravenhage in de uitspraak van 26
februari 1982, BNB 1983~121.

In het eerste (boek)jaar nadat is komen vast te staan, dat de oprichting van de
BV geen doorgang zal vinden, kan de ex-oprichter weer doteren aan de FOR in-
dien hij de onderneming opnieuw voor eigen rekening gaat exploiteren. Ook
dan geldt, dat de gehele voorperiodewinst in dat jaar in aanmerking moet wor-
den genomen ter bepaling van het dotatiepercentage.

4. De vermogensaftrek

Voor de toepassing van de vermogensaftrek eist art. 14a, eerste lid, Wet IB
1964, dat sprake moet zijn van in het kalenderjaar genoten winst alsmede van
ondernemingsvermogen. Aan laatstgenoemde voorwaarde wordt door de op-
richter, gelet op de arresten van 29 april 1981, BNB 1981 ~225 en van 6 juli 1988,
BNB 1988~332, in geval van de preconstitutieve inbreng van de economische
eigendom van een onderneming, in de voorperiode voldaan. Resteert de vraag,
of de oprichter in de voorperiode ook winst kan genieten in de zin van art. 14a,
Wet IB 1964. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de situatie of in het
betreffende voorperiodejaar al dan niet stakingswinst door de oprichter in aan-
merking is genomen. Met betrekking tot een voorperiodejaar, waarin geen sta-
kingswinst is verantwoord, stellen Lugt en Vermeend9 dat het feit dat de inbren-
gers afzien van commerciële winst, nog niet uitsluit, dat zij fiscale winst kunnen
genieten. Men zou daarom kunnen aannemen, dat in een dergelijk voorperiode-

8. In dezelfde zin: Vragenrubriek, V-N 1975, blz. 1009, punt 23, en Rijkers, Geruisloze omzetting
van subjectieve onderneming, WFR 1988~5827, blz. 755. In andere zin, naar aanleiding van HR 29
april 1981, BNB 1981~225: Stevens, Ondernemerschap in de voorperiode van de BV, WFR
198 V5509, blz. 877.
9. Lugt en Vermeend, Voorraad- en vermogensaftrek, FM nr. 38, 1985, blz. 42; vergelijk eveneens
Stevens, Ondernemerschap in de voorperiode van de BV, WFR 1981I5509, blz. 874.
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jaar door de oprichters een fiscale winst van nihil is gerealiseerd.'o Deze mijns
inziens onjuiste redenering - in de voorperiode zijn de oprichters immers geen
ondernemers meer in de zin van art. 6, Wet IB 1964 - is door de HR met betrek-
king tot de toepassing van de bijzondere winstaftrek" afgewezen in het arrest
van 7 december 1988, BNB 1989~88. Uit de parlementaire behandeling naar
aanleiding van de invoering van deze aftrek leidde de HR af, dat:

`naar de bedoeling van de wetgever een belastingplichtige de bijzondere
winstaftrek slechts (kan) genieten in samenhang met in dat jaar door hem ge-
noten winst. De bepaling dat de bijzondere winstaftrek wordt berekend naar
de maatstaf van het vermogen bij het einde van het voorafgaande boekjaar' z,
is slechts ter wille van de eenvoud aldus opgenomen; zij rechtvaardigt niet de
- kennelijk door het middel voorgestane - gevolgtrekking dat, in afwijking
van de vorenomschreven bedoeling van de wetgever, de aftrek ook wordt ver-
leend in een jaar waarin uit die onderneming geen winst meer kan worden ge-
noten, omdat de uitoefening van de ondernemíng op de laatste dag van het
voorgaande jaar een einde heeft genomen'.

In casu was de stakingswinst in het jaar van de inbrengovereenkomst in aanmer-
king genomen. De vraag, of de oprichter ook geen vermogensaftrek kan clai-
men over een voorperiodejaar waarin hij de stakingswinst in aanmerking
neemt, is nog niet expliciet door de HR beslist. De staatssecretaris beantwoordt
deze vraag - althans voor de toepassing van de bijzondere winstaftrek - ont-
kennend. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof Amsterdam van 12
april 1985, V-N 1986, blz. 1026, punt 23, inzake de toepassing van de bijzondere
winstaftrek in de voor-voorperiode, merkte de bewindsman namelijk op dat
hij":

"s Hofs kennelijke oordeel dat voor de aftrek niet meer is vereist dan dat per
ultimo van het voorafgaande kalenderjaar ondernemingsvermogen aanwezig
is, niet onderschrijf(t). Gelet op de koppeling die in de regeling inzake de bij-
zondere winstaftrek is gelegd met art. 44j, eerste lid, Wet IB 1964, is voor het
recht op bijzondere winstaftrek mede vereist dat de onderneming voor reke-
ning en risico van belanghebbende wordt gedreven'.

Kennelijk heeft het Hof Amsterdam zich deze opmerkingen van de staatssecre-
taris aangetrokken. In zijn uitspraak van 7 maart 1986, V-N 1986, blz. 2364,

10. Lugt en Vermeend komen op blz. 46 na afweging van alle aspecten uiteindelijk tot de conclusie
dat de oprichter in de voorperiode geen aanspraak kan maken op vermogensaftrek vanwege het ont-

breken van ondernemingsvermogen.
I 1. Vergelijk inzake de bijzondere winstaf[rek eveneens paragraaf 4.2 van hoofdstuk Vllt.
12. Voor de toepassing van de vermogensaftrek is relevant de omvang van het ondernemingsvermo-
gen bij het begin van het jaar.
13. [nfobulletin SSI440.
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punt 20, werd de bijzondere winstafirek namelijk niet verleend, met als argu-
ment dat:

`voor rekening van belanghebbende (geen onderneming) wordt gedreven,
noch dat belanghebbende anders dan als aandeelhouder medegerechtigd is
tot het vermogen van een onderneming'.

Tegen deze redenering heeft Rijkers" terecht stelling genomen. Aangezien in
het eerste lid van art. 44j, Wet IB 1964, slechts een omschrijving is opgenomen
van hetgeen voor de toepassing van enkele FOR-artikelen onder ondernemings-
vermogen wordt verstaan, kan hieruit geen conclusie ten aanzien van het onder-
nemerschap worden afgeleid. Ook de wetsgeschiedenis van art. 44j, Wet IB
1964, geeft hiertoe geen aanleiding. Wel is in art. 1, tweede lid, van de Wet van
28 december 1978, Stbl. 688, art. 44e, vierde lid, Wet IB 1964, van overeen-
komstige toepassing verklaard op de algemene winstaftrek. Voor de toepassing
van deze aftrek dient belastingplichtige dus wel ondernemer te zijn.' S In deze
zin werd ook beslist door het Hof 's-Gravenhage in de uitspraak van 23 augus-
tus 1985, V-N 1986, blz. 1750, punt 11. Aangezien voor de toepassing van de
bijzondere winstaftrek de ondernemersstatus niet als voorwaarde is gesteld,
acht ik het aannemelijk dat die eis ook niet mag worden gesteld voor de toepas-
sing van zijn opvolger, de vermogensaftrek. Ook de tekst van art. 14a, eerste
lid, Wet IB 1964, geeft aanleiding tot deze veronderstelling. Dit betekent, dat de
oprichter de vermogensaftrek kan toepassen in het jaar waarin hij de stakings-
winst als nagekomen bate van zijn gestaakte onderneming in aanmerking
neemt.1ó Er zijn aanwijzingen dat ook de HR dit standpunt deelt. In het arrest
van 27 januari 1988, BNB 1988~218, inzake de geruisloze inbreng in een be-
staande BV, volstond de HR namelijk - anders dan voor de toepassing van de
zelfstandigenaftrek en de mogelijkheid om te doteren aan de FOR in de voorpe-
riode - ten aanzien van de vermogensaftrek niet met de constatering dat in de
voorperiode geen onderneming meer voor rekening van de oprichter wordt ge-
dreven, maar stelde hij tevens expliciet vast, dat de oprichter in het onderhavige
geval (geruisloze inbreng!) `geen winst uit onderneming meer geniet'." Ook het
hiervoor behandelde arrest van 7 december 1988, BNB 1989~88, wijst erop, dat

14. Rijkers, Winstuitstel versus staking, WFR 1987~5800, blz. 1465.
I5. Daar komt bij, dat in art. 1, tweede lid, van de Wet van 28 december 1978, Stbl. 688, de winst-
bestanddelen welke worden belast op de vcet van art. 57, Wet IB 1964 - dus ook de stakingswinst -
uitdrukkelijk van de algemene winstaftrek zijn uitgesloten.
16. Vergelijk: Stevens, Ondernemerschap in de voorperiode van de BV, WFR 1981I5509, blz. 877;
Van der Geld, aantekening in FED Vpb '69: Art. 8 : S l(HR 12 oktober 1983, BNB 1983I317), en
Feskens, De voorperiode van de BV, MBB 1985~6, blz. 154. !n andere zin oordelen: Lugt en Ver-
meend, Voorraad- en vermogensaftrek, FM nr. 38, 1985, blz. 46; Kuijpers, Voorovereenkomst en
terugwerkende kracht, WFR 1986~5720, blz. 324, noot 3, en Rijkers, Geruisloze omzetting van sub-
jectieve onderneming, WFR 1988~5827, blz. 753, noot 20.
17. Vergelijk mijn aantekening bij dit arrest in TVVS 1988~9, blz. 258. Anders: Slot, noot in BNB
1989~88.
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de HR ruimte laat voor toepassing van de vermogensaftrek indien voor reke-
ning van de belastingplichtige weliswaar geen onderneming meer wordt gedre-
ven, maar wel (nagekomen) stakingswinst wordt gerealiseerd.

Het voorgaande impliceert dat indien de oprichting van de BV geen doorgang
vindt, de ex-oprichter in het eerste (boek)jaar na afloop van de voorperiode ver-
mogensaftrek kan toepassen, mits hij op de peildatum aan het begin van dat
jaar over ondernemingsvermogen beschikt. De in dat jaar aan hem toegere-
kende winst uit de voorperiode kan echter niet worden opgeteld bij het onderne-
mingsvermogen op de peildatum aan het begin van dat jaar waarover die ver-
mogensaftrek wordt toegepast. In de voorperiode heeft de oprichter deze winst
immers in zijn hoedanigheid van bewindvoerder geïncasseerd namens de op te
richten BV, zodat zij in dat tijdvak niet tot zijn (ondernemings)vermogen kon
worden gerekend. Eerst in het eerste (boek)jaar na afloop van de voorperiode
verkrijgt hij over deze winst de volledig vrije beschikkingsmacht en kan hij ze
tot zijn vermogen rekenen.1e

5. De middeling

Middeling van inkomsten is op grond van art. 67, Wet IB 1964 slechts mogelijk
indien de belastingplichtige gedurende een tijdvak van drie aaneengesloten ge-
hele kalenderjaren winst uit een zelfde onderneming dan wel inkomsten uit een
zelfde dienstbetrekking heeft genoten. Van belang in dit verband is, dat ook sta-
kingswinst eventueel in aanmerking kan komen voor middeling, mits in dat ge-
val door belastingplichtige ter zake van die winst wordt afgezien van toepassing
van het bijzonder tarief. Na invoering van de vereenvoudigingswetsvoorstellen
per 1 januari 1990 naar aanleiding van de voorstellen van de commissie Oort,
wordt de middelingsregeling aanmerkelijk verruimd. Met ingang van die datum
zal middeling namelijk plaats kunnen vinden op basis van de belastbare som-
men. Alle bestanddelen van het inkomen - dus ook de inkomsten uit vermogen
en de inkomsten bedoeld in art. 22, eerste lid, letter b, Wet IB 1964 - kunnen
dan in de middeling worden betrokken.

Onder de huidige wetgeving doet zich in geval van een voorperiode onder
meer het probleem voor, of de stakingswinst in een middelingsverzoek kan wor-
den betrokken indien deze in een later voorperiodejaar - meestal in het jaar

l8. Lugt en Vermeend, Voorraad- en vermogensaftrek, FM nr. 38, 1985, blz. 47, gaan kennelijk uit
van de gedachte dat in geval van niet-oprichting van de BV de oprichters de vermogensaftrek alsnog
met terugwerkende kracht kunnen berekenen. Dit is mijns inziens in strijd met het feit dat de volle-
dige voorperiodewinst in één keer door de oprichters wordt genoten nadat is vastgesteld dat de
oprichting van de BV geen doorgang zal vinden; vergelijk paragraaf 4.2 van hoofdstuk X. Dit heeft
tot gevolg, dat de vermogensaftrek ter zake van deze winst slechts één keer kan worden toegepast.
In dit verband kan eveneens worden verwezen naar paragraaf 4.2.1 van hoofdstuk VIII inzake de
toepassing van de vermogensaftrek bij de op te richten BV.
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van oprichting van de BV - in aanmerking wordt genomen. Daarvoor is van
belang wat onder `winst uit een zelfde onderneming' moet worden verstaan. In
het arrest van 22 mei 1974, BNB 1974~202, overwoog de HR ten aanzien van
een door de weduwe van een ondernemer genoten winstrecht:

`dat de in artikel 67 gebezigde uitdrukking winst genieten uit onderneming
moet worden opgevat in de zin welke in art. 6, lid 1, daaraan is toegekend'.

Uit deze beslissing vloeit mijns inziens voort, dat voor de toepassing van midde-
ling vereist is, dat voor rekening van de belastingplichtige een onderneming
wordt gedreven. In deze zin oordeelt ook A-G Van Soest in zijn conclusie voor
HR 21 juni 1978, BNB 1978~269. In navolging van de staatssecretaris in para-
graaf 3 van de resolutie van 10 september 1976, BNB 1976~257, is naar de me-
ning van Van Soest vereist, dat de bron onderneming gedurende drie gehele ka-
lenderjaren moet hebben bestaan:

`nog anders gezegd dat (gedurende de gehele periode) de onderneming voor
rekening van de belastingplichtige is gedreven, naar de omschrijving in art. 6,
Wet IB 1964. Aan dit vereiste is niet voldaan, indien de onderneming in de
loop van de gekozen herrekenperiode ophoudt voor rekening van de be-
lastingplichtige te zijn, ook al worden daarna - uit hoofde van het binnen
het raam van goed koopmansgebruik gekozen stelsel van winstbepaling
en~of ten gevolge van andere oorzaken nog `nagekomen' baten als winst in
aanmerking genomen'.

Ook het Hof Leeuwarden oordeelde in de uitspraak van 22 februari 1980, V-N
1980, blz. 1060, punt 16, dat nagekomen bedrijfsbaten niet onder het winstbe-
grip van art. 67, Wet IB 1964 vallen,

`aangezien de aard van een nagekomen bedrijfsbate als incidentele alsnog als
winst uit onderneming te verantwoorden bate op zichzelf beschouwd niet met
zich meebrengt, dat de onderneming voor de belastingplichtige als bron van
inkomen is blijven bestaan in de periode tussen het tijdstip van de feitelijke
beëindiging van die onderneming en het tijdstip van het behalen van bedoelde
nagekomen bedrijfsbate'.

Het voorgaande rechtvaardigt mijns inziens de conclusie, dat de oprichter de
voorperiode niet kan betrekken in een middelingsverzoek indien in dat tijdvak
voor zijn rekening geen onderneming is gedreven.19 Hierbij sluit aan, de speci-
fiek op de voorperiode betrekking hebbende uitspraak van 30 maart 1987, V-N
1988, blz. 487, punt 14, van het Hof's-Gravenhage, waarin het hof ten aanzien

19. In dezelfde zin: Redactie V-N, Vragenrubriek, V-N 1983, blz. 2213, punt 32; in andere zin: Ste-
vens, Ondernemerschap in de voorperiode van de BV, WFR 1981~5509, blz. 878.
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van een middelingsverzoek over de jaren 1979, 1980 en 1981, het volgende over-
woog:

`De in artike167 van de Wet gebezigde uitdrukking winst genieten uit onder-
neming moet worden opgevat in de zin welke in artikel 6, lid l, van de Wet
daaraan is toegekend. Vaststaat dat de in 1979 en 1980 voor rekening van
voormelde firma gedreven onderneming per 31 december 1980 is ingebracht
in de BV en dat zij vanaf 1 januari 1981 voor rekening en risico van de BV is
gedreven. Winst uit deze onderneming kan mitsdien in 1981 slechts genoten
zijn door de BV'.

Indien de oprichting van de BV geen doorgang vindt en de oprichter daarna de
onderneming weer voor eigen rekening en risico gaat exploiteren, kan de in het
eerste (boek)jaar na de voorperiode bij de oprichter in één keer tot uitdrukking
gebrachte voorperiodewinst eventueel worden gemiddeld met de in de jaren
daarna genoten winst uit deze onderneming.

6. De WIR

6.1. HET VERRICHTEN VAN INVESTERINGEN

Vanaf het moment dat de oprichter de in te brengen onderneming voor rekening
en risico van de op te richten BV gaat drijven, staakt hij zijn onderneming en
kan hij niet meer in aanmerking komen voor investeringsbijdragen. Dit geldt
zowel ten aanzien van de investeringen die hij op eigen naam in de voorperiode
verricht als ten aanzien van de preconstitutieve investeringen. Indien de oprich-
ting van de BV geen doorgang vindt, zal hij - ervan uitgaande dat hij de onder-
neming ook weer voor eigen rekening gaat exploiteren - ten aanzien van de
voor 1 januari 1987 verrichte preconstitutieve investeringen alsnog WIR-pre-
mie kunnen claimen mits hij bereid is de uit de preconstitutieve overeenkomsten
voortvloeiende verplichtingen na te komen. Als WIR-regime zal dan dienen te
gelden het van toepassing zijnde regime op het moment waarop de ex-oprichter
zich bereid verklaart om deze verplichtingen na te komen. Moeilijker ligt dit ten
aanzien van de in de voorperiode door de oprichter op eigen naam maar voor re-
kening van de op te richten BV aangegane verplichtingen. In dat geval zijn im-
mers door de oprichter in zijn hoedanigheid van niet-ondernemer reeds onvoor-
waardelijke verplichtingen aangegaan. Hetzelfde kan zich voordoen met be-
trekking tot na 1 januari 1987 aangegane preconstitutieve investeringsverplich-
tingen in de voorperiode. In de paragrafen 5 en 6 van hoofdstuk II is verdedigd
dat als gevolg van de aanpassing van art. 203, tweede lid, boek 2, BW, per 1 ja-
nuari 1987, dergelijke verplichtingen in de gevallen dat geen sprake is geweest
van een expliciete uitsluiting van de gebondenheid tot nakoming, tot gevolg zul-
len hebben dat door de namens de op te richten BV handelende oprichter ten op-

235



ONDERNEMINGSFACILITEITEN

zichte van de leverende derde reeds onvoorwaardelijk verplichtingen zijn aan-
gegaan. De vraag rijst, of in deze gevallen op het moment dat komt vast te
staan, dat de onderneming weer voor eigen rekening van de oprichter wordt ge-
dreven, een beroep kan worden gedaan op de jurisprudentie van de HR inzake
het maken van voortbrengingskosten. Indien een tot het ondernemingsvermo-
gen behorend bestanddeel dat als zodanig op het moment van aanschaf niet in
aanmerking kwam voor premiëring - bijvoorbeeld omdat het actief tot de
voorraad moest worden gerekend dan wel tot één van de voor WIR-premiëring
uitgesloten bedrijfsmiddelen - een zodanige bestemming verkrijgt, dat dit
bestanddeel nadien kwalificeert als een premiabel bedrijfsmiddel, is volgens de
HR sprake van premiabele voortbrengingskosten.20 De boekwaarde van het ac-
tief op het moment van de bestemmingswijziging, wordt dan aangemerkt als in-
vesteringsbedrag. Een punt van verschil tussen de gevallen waar deze jurispru-
dentie op ziet en de specifieke situatie van de voorperiode is, dat de belasting-
plichtige op wie de voortbrengingskostenjurisprudentie ziet, ten tijde van de
oorspronkelijke aanschaf ondernemer was, in tegenstelling tot de oprichter in
de voorperiode. Desalniettemin acht ik de overeenkomsten sterk genoeg om de
stelling verdedigbaar te achten dat op het moment dat komt vast te staan dat de
BV niet tot stand komt, sprake is van een premiabele bestemmingswijziging van
het in de voorperiode door de oprichter op naam van de op te richten BV dan
wel op eigen naam maar voor rekening van de op te richten BV aangeschafte ac-
tief.

6.2. HET VERRICHTEN VAN DESINVESTERINGEN

6.2.1. Algemeen

In de voorperiode kan de oprichter worden geconfronteerd met desinveste-
ringsbetalingsverplichtingen als gevolg van - al dan niet fictieve - vervreem-
dingen van zaken waarover hij in het verleden WIR-premie heeft genoten. In de
eerste plaats kan hij bepaalde zaken die niet bestemd zijn om (preconstitutief) te
worden ingebracht in de BV, onttrekken aan zijn bedrijfsvermogen. In dat ge-
val is sprake van een fictieve desinvestering op basis van art. 61 b, tweede lid, let-
ter a, Wet IB 1964, welke aanleiding zal geven tot een desinvesteringsbetalings-
verplichting naar rato van de waarde in het economisch verkeer van deze zaken,
mits de onttrekking binnen de desinvesteringstermijn van acht jaren heeft
plaatsgevonden. In de tweede plaats kan een terugbetalingsverplichting ont-
staan indien de oprichter in de voorperiode bepaalde zaken aan de op te richten
BV verkoopt. Verder zal van een dergelijke verplichting sprake kunnen zijn

20. Vergelijk bijvoorbeeld HR 23 januari 1985, BNB 1985~156, en HR 18 juni 1986, BNB 1986~286,
alsmede Essers en Schonis, in Schonis~Renes, Herziene WIR, hoofdstuk 3, onderdeel 2.
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naar aanleiding van de (preconstitutieve) ruisende inbreng van bepaalde onder-
nemingsactiva in de (op te richten) BV.

6.2.2. Het onttrekken van een zaak aan de onderneming

In het kader van de voorperiodeproblematiek doet zich de vraag voor, of ook
na de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van de onderne-
ming, een fictieve desinvestering als bedoeld in art. 61 b, tweede lid, letter a, Wet
IB 1964, kan plaatsvinden. Op deze problematiek ziet het arrest van 6 juli 1988,
BNB 1988~332. In de tot dit arrest aanleiding gevende casus dreef belangheb-
bende tot 1 januari 1980 een bakkerij in de vorm van een eenmanszaak. Op
grond van een met zijn echtgenote gesloten inbrengovereenkomst werd deze on-
derneming vanaf die datum voor rekening en risico gedreven van een op te rich-
ten BV, waarin hij alle tot de onderneming behorende zaken zou inbrengen. De
BV werd op 27 juli 1981 opgericht. Uit de oprichtingsakte bleek, dat - in tegen-
stelling tot hetgeen in de inbrengovereenkomst was bepaald - het tot het ver-
mogen van de onderneming behorende onroerend goed niet aan de BV was gele-
verd. Wel had belanghebbende zich bij de oprichting verplicht het pand aan de
BV te verhuren. Daartoe sloot hij met de BV een huurovereenkomst, gedagte-
kend 8 december 1981, waarin werd bepaald dat de huur en verhuur werden
geacht op 1 januari 1980 te zijn ingegaan. Dit pand was in 1975 door belangheb-
bende aangeschaft. Ter zake van die aanschaf had hij destijds investeringsaf-
trek toegepast. In geschil was of, gele[ op de desinvesteringstermijn van zes ja-
ren, de onttrekking van het pand aan het bedrijfsvermogen in 1980 dan wel in
1981 had plaatsgevonden. De HR kende in navolging van het Hof 's-Hertogen-
bosch geen betekenis toe aan de in de huurovereenkomst van 8 december 1981
opgenomen terugwerkende kracht tot 1 januari 1980. Interessant is de daaraan
voorafgaande overweging van de HR:

`Terecht ervan uitgaande dat per ultimo 1980 een einde was gekomen aan de
termijn van zes jaren, waarbinnen ter zake van het (pand) desinvesteringsbij-
telling zou moeten plaatsvinden, heeft het Hof geoordeeld dat van zodanige
bijtelling geen sprake kan zijn, aangezien belanghebbende zijn besluit om het
pand te verhuren - waardoor het aan zijn ondernemingsvermogen werd ont-
trokken - eerst na afloop van die termijn, namelijk in 1981, heeft genomen'.

Dit arrest bevestigt de beslissing van de HR van 29 april 1981, BNB 1981~225,
dat tot de oprichting van de BV de ondernemingsbestanddelen nog steeds tot
het ondernemingsvermogen van de oprichter blijven behoren. Dit betekent dat
het feit dat een inbrengovereenkomst is gesloten met daarin opgenomen de be-
paling dat vanaf een bepaalde datum de onderneming voor rekening en risico
van de op te richten BV zal worden gedreven, als zodanig onvoldoende is, om te
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kunnen concluderen dat de vermogensbestanddelen aan het bedrijfsvermogen
zijn onttrokken. Eerst nadat de oprichter een expliciet besluit heeft genomen ter
zake van de onttrekking en deze onttrekking ook feitelijk heeft plaatsgevonden,
kan van een fictieve desinvestering sprake zijn.21 Dit besluit kan in de inbreng-
overeenkomst worden neergelegd22, maar kan ook tijdens of aan het eind van
de voorperiode worden genomen. In casu had het hof feitelijk vastgesteld, dat
de beslissing om het pand te gaan verhuren in het jaar van oprichting van de BV
was genomen.

6.2.3. Het verkopen van zaken aan de op te richten BV

Indien een oprichter bepaalde zaken in de voorperiode verkoopt aan de op te
richten BV, is voor de bepaling van het desinvesteringsmoment naar mijn me-
ning de mate van verbondenheid aan de preconstitutieve verkoopovereenkomst
van de namens de op te richten BV handelende mede-oprichters van doorslagge-
vende betekenis. Indien zij op grond van art. 203, tweede lid, boek 2, BW, hoof-
delijk verbonden zijn tot nakoming, totdat de vennootschap na de oprichting
de in haar naam verrichte overeenkomst heeft bekrachtigd, verkeert de verko-
pende oprichter in dezelfde positie als een derde die een goed aan de op te rich-
ten BV heeft verkocht zonder dat de oprichters iedere hoofdelijke verbonden-
heid expliciet hebben uitgesloten. In dat geval zal mijns inziens het tijdstip
waarop de preconstitutieve verkoopovereenkomst wordt gesloten, kunnen
worden aangemerkt als desinvesteringsmoment. Indien daarentegen de mede-
opríchters nadrukkelijk elke hoofdelijke verbondenheid hebben uitgesloten,
verkeert de verkopende oprichter in de positie van een persoon die een bindend
aanbod heeft gedaan. In dat geval kan een parallel worden getrokken met een
vervreemding onder een opschortende voorwaarde: uitsluitend indien de BV
wordt opgericht en de in haar naam aangegane overeenkomst bekrachtigt, zal
de vervreemding daadwerkelijk doorgang vinden. Gelet op de arresten van 22
april 1970, BNB 1970~123, en van 16 januari 1985, BNB 1985~143, kan in dat
geval worden aangenomen, dat het desinvesteringsmoment het tijdstip is waar-
op de BV de in haar naam aangegane overeenkomst bekrachtigt. Hieraan staat
niet in de weg, dat, zoals in hoofdstuk IX is verdedigd, ten aanzien van de BV op
grond van een redelijke belastingheffing dient te worden aangenomen dat zij
reeds verplichtingen is aangegaan op het moment van de preconstitutieve over-
eenkomst. De ratio van de desinvesteringsregeling is immers een geheel andere
dan die van de investeringsregeling. De naar aanleiding van HR 10 maart 1982,

21. In dezelfde zin, de in paragraaf 3.2 van hoofdstuk VIII behandelde uitspraak van het Hof
's-Hertogenbosch van 15 juni 1979, V-N 1980, blz. 2426, punt ]0.
22. Vergelijk de in paragraaf 4.2 van hoofdstuk X behandelde uitspraak van het Hof Leeuwarden
van 19 februari 1973, FED IB'64: Art. 7: 112, en HR 11 november 1987, BNB 1988~8.
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BNB 1982~ 128, weer opgeleefde `spiegelbeeldgedachte'23 beschouw ik - mede
gelet op HR 16 januari 1985, BNB 1985~143, en HR 23 januari 1985, BNB
1985~144, met betrekking tot het vervreemdings- respectievelijk investerings-
moment in geval van een verbintenis onder een opschortende voorwaarde - als
achterhaald. Uit het voorgaande vloeit tevens voort, dat indien slechts sprake is
van één oprichter, het desinvesteringsmoment in geval van de vervreemding van
zaken in de voorperiode door deze oprichter aan de op te richten BV, steeds het
bekrachtigingsmoment zal zijn.

6.2.4. De preconstitutieve inbreng van Zaken in de op te richten BV

Na het sluiten van een preconstitutieve overeenkomst met betrekking tot de in-
breng van bepaalde zaken in de op te richten BV, bevindt de inbrenger zich in de
positie van een persoon die een bindend aanbod heeft gedaan. Eerst na de
oprichting gaat de eigendom van de betreffende activa over op de BV. Het des-
investeringsmoment is mijns inziens in dat geval het tijdstip, waarop de BV in
de akte van oprichting aan de preconstitutieve inbreng wordt gebonden, dan
wel het moment waarop zij deze inbreng bekrachtigt.24 In paragraaf 2.2 van
hoofdstuk IX heb ik het standpunt ingenomen, dat ook in geval van een pre-
constitutieve inbreng van de economische eigendom van een onderneming een
redelijke belastingheffing met zich meebrengt, dat het moment waarop de pre-
constitutieve inbrengovereenkomst wordt gesloten, bepalend moet worden
geacht voor het tijdstip waarop de BV verplichtingen ter zake van deze inbreng
is aangegaan. Aangezien het desinvesteringsmoment in geval van een dergelijke
inbreng mijns inziens het moment van directe binding dan wel bekrachtiging is,
is ook in dit geval van een spiegelbeeld tussen investerings- en desinvesterings-
moment geen sprake.

In paragraaf 3.2 van hoofdstuk IX is verder ingegaan op de situa[ie, dat in de
voorperiode enkele tot de preconstitutief ingebrachte onderneming behorende
zaken namens de op te richten BV aan derden worden vervreemd. De uit deze
vervreemdingen voortvloeiende desinvesteringsbetalingsverplichtingen dienen

23. Deze gedachte houdt in, dat het moment waarop de vervreemder een object vervreemdt samen-
valt met het moment waarop de investeerder verplichtingen aangaat ter zake van de verwerving van
dat object.
24. In dezelfde zin: Dijstelbloem, Fiscale facilitei[en bij interne reorganisaties van naamloze en
besloten vennootschappen, FM nr. 37, 1984, blz. 236 en 237, en Poolen in Schonis~Renes, Herziene
WIR, hoofdstuk 10, onderdeel2, blz. 105. Tot dezelfde conclusie komen eveneens, zij het op basis
van de door mij verworpen spiegelbeeldgedachte: Redactie V-N, Vragenrubriek, V-N 1968, blz.
831, punt 29; Stevens, Ondernemerschap in de voorperiode van de BV, WFR 1981~5509, blz. 880,
en van dezelfde, WIR en inbreng in een BV, WFR 1980~5444, blz. 269, noot 12; Vermeend, Cursus
Belastingrecht (onderdeel WIR), nr. 5.0.3. In andere zin oordelen Jacobs, aantekening in FED 1B
'64: Art. 11 : 50 (HR 21 februari 1973, BNB 1973~107), en Witteveen, De sluimerende onderne-
ming, Tolvrije gedachten, 1980, blz. 84 en 85.
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mijns inziens te worden toegerekend aan de BV. Hetzelfde geldt ten aanzien van
preconstitutieve vervreemdingen van zaken die in de voorperiode namens de op
te richten BV van derden zijn aangeschaft. Alleen indien de oprichting van de
BV geen doorgang vindt, dan wel indien zij de in haar naam gesloten overeen-
komsten niet wenst te bekrachtigen, zullen deze verplichtingen op de oprichters
kunnen overgaan. Daarvoor is dan wel vereist, dat zij gehouden zijn tot nako-
ming van de namens de op te richten vennootschap gesloten overeenkomsten.

240



Hoofdstuk XIII. Het genieten van inkomsten in de
voorperiode

1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre de geldstromen tussen de op-
richters~natuurlijke personen en de op te richten BV in de voorperiode aanlei-
ding kunnen geven tot belaste inkomsten dan wel aftrekbare kosten voor de
oprichters. Daartoe wordt in de eerste plaats in paragraaf 2 de vraag gesteld of
deze geldstromen kunnen leiden tot het genieten van inkomsten en het maken
van kosten in de zin van respectievelijk art. 33 en art. 38, Wet IB 1964. Indien
deze vraag bevestigend kan worden beantwoord, zal in de paragrafen 3 en 4 ver-
volgens worden nagegaan of die inkomsten en kosten ook kunnen worden toe-
gerekend aan één of ineer van de in de Wet IB 1964 opgenomen bronnen van in-
komen. In het bijzonder wordt in dit verband aandacht besteed aan de in-
komsten uit arbeid en uit vermogen.

2. Inkomsten en kosten met betrekking tot de BV i.o.

Zowel ten aanzien van het genieten van inkomsten als ten aanzien van het ma-
ken van kosten, speelt het criterium van de beschikkingsmacht een cruciale rol.
Ingeval inkomsten worden genoten is er een derde die aan de genieter beschik-
kingsmacht verschaft; indien kosten worden gemaakt, wordt aan een derde
doorgaans beschikkingsmacht verleend. Ten aanzien van het genieten van in-
komsten verwoordt Van Dijck' dit als volgt:

`het feit dat iets bij de belastingplichtige inkomt veronderstelt een prestatie
van een ander: het verschaffen van de beschikkingsmacht. Die prestatie
strekt tot de voldoening van een verbintenis die hetzij reeds eerder bestond
hetzij - onder andere in het geval van sommige onverplichte uitkeringen -
tegelijk met de voldoening ontstaat. (. ..) Een uitzondering moet slechts ge-
maakt worden voor het genieten van de vruchten van zaken, zoals het woon-
genot van een woning. In dat geval is er geen prestatie van een ander aan te
wijzen.'

1. Van Dijck, Het genieten van inkomsten, 1986, blz. 19 en 20; vergelijk eveneens de aantekening
van Van Dijck in FED 1986I1 l22 (HR 8 juli 1986, BNB 1986~293 tot en met BNB 1986~297).
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Dit criterium van de beschikkingsmacht bewijst ook bij de afbakening tussen
een aftrekbare vooruitbetaling en een niet-aftrekbare depotstorting goede dien-
sten. Indien een belastingplichtige `zonder meer - door alleen maar een ver-
zoek te doen - zijn geld kan terugkrijgen is van een depot sprake', aldus Van
Dijck.2 Terecht voegt hij daaraan toe, dat:

`indien men de vooruitbetaling alleen maar kan terugkrijgen door de onder-
liggende overeenkomst te beëindigen, (. ..) men (. ..) niet (kan) zeggen dat
men zijn beschikkingsmacht nog behouden heeft. Men is hoogstens in staat
- door het in leven roepen van een nieuwe rechtstoestand - de beschik-
kingsmacht te herkrijgen'.3

Ook ten aanzien van het in art. 33 en art. 38, Wet IB 1964 opgenomen begrip
`ter beschikking gesteld', is een handeling van de debiteur vereist waardoor de
crediteur beschikkingsmacht kan verkrijgen.'

Ten aanzien van de voorperiodeproblematiek leidt het voorgaande tot de
vraag of een BV i.o. ten opzichte van de oprichter kan worden aangeduid als een
derde van of aan wie gelden kunnen worden ontvangen dan wel betaald. Daar-
mee hangt samen de vraag, in hoeverre een inkomst van de BV i.o. de beschik-
kingsmacht van de oprichter verruimt en in hoeverre een betaling door de
oprichter aan de BV i.o. zijn beschikkingsmacht doet afnemen. In dit verband
is onder meer van belang het arrest van 22 juli 1988, BNB 1988~283.5 In casu
was belanghebbende, X, op 18 oktober 1982 met zijn echtgenote overeengeko-
men een BV op te richten. Op 11 januari 1983 werd de ministeriële verklaring
van geen bezwaar ontvangen. De BV werd op 21 januari 1983 opgericht. Van
deze BV werd belanghebbende directeur. Samen met zijn echtgenote bezat hij
bovendien alle aandelen. Op 17 september 1982 - dus nog voor de oprichting -
werd een akte van lijfrente getekend, door X voor zich, door zijn echtgenote
alsmede door X in zijn hoedanigheid van (toekomstig) directeur van de BV.
Volgens deze op 15 december 1983 geregistreerde lijfrente-akte hadden de ech-
telieden bij de BV een van hun beider leven afhankelijke lijfrente bedongen,
welke op 7 maart 2015 zou ingaan. De bij het ondertekenen van de akte te beta-
len koopsom werd vastgesteld op f 12 000. Op 21 december 1982 werd dit be-
drag in opdracht van belanghebbende bijgeschreven op een rekening-courant
van de BV i.o. Het geschil betrof de vraag of X ter zake van de bijschrijving van
f 12 000 op de rekening-courant van de BV i.o., in 1982 aanspraak had op af-
trek als persoonlijke verplichting, te weten premie voor een lijfrente. Het Hof
's-Gravenhage overwoog onder meer het volgende:

2. Van Dijck, Het genieten van inkomsten, 1986, blz. 98.
3. In andere zin: Zwemmer in FED IB '64: Art. 38 : 17.
4. Van Dijck, Het genieten van inkomsten, 1986, blz. 99.
5. Door mij besproken in WFR 1989~5852, blz. 54.

242



INKOMSTEN EN KOSTEN

`3. Vaststaat dat de BV op 14 januari 1983 is opgericht en dat op het ontwerp
van haar statuten op 11 januari 1983 de verklaring van geen bezwaar is ver-

kregen. 4. Gelet op het sub 3 vermelde bestond de BV in 1982 juridisch nog

niet. Daaruit volg[ dat de BV geen wederpartij kon zijn bij een lijfrente-over-
eenkomst met belanghebbende en zijn echtgenote. De (. ..) bijschrijving
heeft, gelet hierop, niet plaatsgevonden ingevolge een overeenkomst van lijf-

rente en kan daarom niet worden beschouwd als de betaling van een premie

voor lijfrente. Op aftrek als persoonlijke verplichting ter zake heeft belang-
hebbende mitsdien geen aanspraak.'

Het beroep in cassatie werd door de HR verworpen:

`Het betreft hier niet een overeenkomst die door degene die voornemens is

een besloten vennootschap op te richten wordt gesloten namens die op te rich-

ten vennootschap met een derde, maar een zodanige overeenkomst met de

oprichters zelve, welke laatste overeenkomst onbestaanbaar is.
Wat er zij van de gevolgen van de bekrachtiging van de lijfrente-overeen-

komst die, naar belanghebbende heeft gesteld, is verricht door de in 1983 tot

stand gekomen vennootschap, uit die overeenkomst konden in 1982 geen

rechten en verplichtingen ontstaan, zodat ook de betaling van het voormelde

bedrag van f 12 000 niet kan gelden als de voldoening van een persoonlijke

verplichting in bovenbedoelde zin.'

Met de uitkomst van dit arrest kan ik instemmen. Voor een lijfrente-overeen-

komst is onder meer vereist dat de verzekeraar de uit de overeenkomst voort-

vloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt. Aangezien in de voorperiode de

BV - de verzekeraar - nog niet bestond, kon zij ook geen wederpartij zijn bij

een lijfrente-overeenkomst met belanghebbende en zijn echtgenote. Zonder
lijfrente-overeenkomst ook geen aftrek van lijfrentepremie, aldus de voor de

hand liggende en mijns inziens ook juiste redenering van het hof. Het bijzon-

dere van dit arrest is echter niet zozeer gelegen in de uitkomst ervan, als wel in de

overwegingen van de HR die tot de uiteindelijke verwerping van het beroep leid-

den. De casus die aanleiding gaf tot dit arrest speelde voor 1 januari 1987, zodat

de voordien geldende tekst van het huidige art. 203, boek 2, BW, van toepassing

was. X trad in casu tegelijkertijd zowel op in de positie van preconstitutief han-

delende oprichter als in die van derde. Afgaande op zijn eerste overweging, is

dit voor de HR aanleiding geweest om een en ander te kwalificeren als `een over-

eenkomst met de oprichters zelf, welke laatste overeenkomst onbestaanbaar is'.

De achterliggende gedachte zou dan kunnen zijn, dat je geen overeenkomst met

jezelf kunt sluiten.b Gelet op's Hogen Raads formulering zou immers wél van

6. Vergelijk in dit verband ook de in paragraaf 3.1 van hoofdstuk IV behandelde discussie inzake de

vraag of de op te richten BV partij kan zijn bij het sluiten van de voorovereenkomst met de een-

mansoprichter.
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een bestaanbare overeenkomst sprake zijn geweest indien de oprichter met een
derde namens de op te richten BV had gehandeld. Naar mijn mening is in casu
geen sprake geweest van een door de oprichter met zichzelf gesloten overeen-
komst. Indien een oprichter namens de op te richten BV een contract sluit met
een derde ontstaat evenmin een overeenkomst tussen de oprichter en de derde.
Wel zijn er door de oprichter handelingen verricht, gericht op het tot stand
brengen van een overeenkomst tussen de toekomstige vennootschap en die
derde. Bij die tot stand te brengen overeenkomst is de oprichter geen partij. Dit-
zelfde geldt evenzeer als oprichter en derde één en dezelfde persoon zijn. In dat
geval bindt de oprichter zich reeds in de voorperiode aan de op te richten ven-
nootschap. Om de beoogde lijfrente-overeenkomst in het leven te roepen is dan
nog slechts vereist dat de vennootschap wordt opgericht en de in haar naam ver-
richte rechtshandeling bekrachtigt. Voordien kan van een lijfrente-overeen-
komst tussen belanghebbende en de BV geen sprake zijn. Voor haar oprichting
kan een BV immers geen verplichtingen aangaan. Daarom kan in de voorperio-
de ook geen sprake zijn van aftrek van lijfrentepremie. Alleen in het - uitzon-
derlijke - geval dat de namens de op te richten BV handelende oprichters zich
onderling hebben verbonden de uit de preconstitutieve lijfrente-overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen na te komen in geval van niet-oprichting dan wel
niet-bekrachtiging door de BV, kan naar mijn mening reeds in de voorperiode
worden gesproken van een onvoorwaardelijke lijfrente-overeenkomst; verge-
lijk paragraaf 4.3.2 van hoofdstuk XI waarin de vergelijkbare problematiek
van de preconstitutieve stamrechtovereenkomst in het kader van art. 19, Wet IB
1964 is besproken.

Doordat volgens de HR sprake is van een onbestaanbare overeenkomst met
de oprichters zelf, kunnen er ook geen uit die overeenkomst voortvloeiende
rechten en verplichtingen in de voorperiode ontstaan. Een aftrek als persoon-
lijke verplichting kan daarom niet aan de orde komen. Deze opvatting impli-
ceert, dat bekrachtiging door de vennootschap van hetgeen in casu in de voor-
periode is geschied niet mogelijk is. Iets wat niet bestaat kan immers ook niet
worden bekrachtigd. Om rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de be-
oogde lijfrente-overeenkomst te doen ontstaan zou na oprichting alsnog een
lijfrente-overeenkomst tussen X en de BV moeten worden gesloten. Gelet op de
tweede overweging van de HR is het twijfelachtig of ons hoogste rechtscollege
deze laatste consequentie trekt. Aldaar wordt immers gesproken over de be-
krachtiging van de lijfrente-overeenkomst. Het enige wat de HR in het midden
laat (' Wat er zij van') zijn de gevolgen van die bekrachtiging.

Een andere consequentie van het standpunt dat een onbestaanbare overeen-
komst met de oprichters is gesloten is, dat belanghebbende geen uit een pre-
constitutieve overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft.' Uitgaande

7. Blijkens een onderschrift bij de uitspraak van Hof Amsterdam van 16 oktober 1987, BNB
1989I134, is ook de staatssecretaris van mening dat tussen een oprichter (in casu een BV) en de in
oprichting zijnde dochtervennootschap geen schuldverhouding kan bestaan.
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van de - mijns inziens juiste - visie dat in de voorperiode een preconstitutieve
overeenkomst tot stand is gekomen, had belanghebbende in dat tijdvak ver-
plichtingen die kunnen worden vergeleken met de verplichtingen van een per-
soon die een bindend aanbod heeft gedaan. Uit de feiten blijkt, dat X zich had
verplicht in de voorperiode bij het tekenen van het met de BV i.o. gesloten con-
tract, f 12 000 bij te schrijven op een rekening-courant van de op te richten BV.
Die verplichting moest derhalve in de voorperiode worden nagekomen. Welis-
waar was er tijdens dat tijdvak niemand die nakoming van die verplichting kon
afdwingen (onder het huidige art. 203, boek 2, BW, zou dat anders zijn als te-
vens een mede-oprichter namens de op te richten BV had gehandeld), maar na
afloop van de voorperiode zou de eenmaal opgerichte vennootschap - een van
de aandeelhouder te onderscheiden persoon! - hem op het niet nakomen van
die verplichting hebben kunnen aanspreken. Daarbij komt, dat X zich niet zo-
maar eenzijdig aan de verplichting tot oprichting kon onttrekken.e Anders ligt
dit op het gebied van belanghebbendes rechten. Indien de BV onverhoopt niet
tot stand zou zijn gekomen dan wel niet zou hebben bekrachtigd, had hij nie-
mand om aan te spreken. Dat is echter de consequentie van het feit dat hij als
enige oprichter namens de BV het preconstitutieve contract had getekend. Uit-
gaande van de opvatting van de HR dat sprake is van een `onbestaanbare over-
eenkomst', kan in de voorperiode uitsluitend een onverschuldigde betaling
door de oprichter plaatsvinden. In zijn tweede overweging spreekt de HR in dit
verband van de betaling van de f 12 000. Dit brengt ons op het aspect van het ge-
nieten van inkomsten in de voorperiode. Naar mijn mening kunnen in de voor-
periode door de oprichters zowel inkomsten van de op te richten BV worden
ontvangen als kosten aan die op te richten BV worden betaald in de zin van art.
33 respectievelijk art. 38, Wet IB 1964. Ik baseer dit standpunt op het voor de
toepassing van deze artikelen doorslaggevende criterium van de beschikkings-
macht. Ervan uitgaande dat daaronder kan worden verstaan, de macht om vol-
ledig vrij over bepaalde zaken te beschikken, zal een uit hoofde van een met de
op te richten BV gesloten preconstitutieve overeenkomst verrichte betaling aan
dan wel door de oprichter, de beschikkingsmacht van deze oprichter in de voor-
periode beïnvloeden. Als de oprichter verplicht is gelden te storten op de reke-
ning-courant van de BV i.o., zal hij in de regel in zijn hoedanigheid van oprich-
ter weliswaar de bevoegdheid hebben te beschikken over de ten name van de BV
i.o. staande rekening, van een volledig vrije beschikkingsmacht in die zin dat hij
het geld op die rekening vrijelijk kan besteden, is in de voorperiode geen sprake.
In overleg met de mede-oprichters zal hij de gelden in het belang van de op te
richten BV moeten aanwenden. Na de oprichting zal hij bovendien rekening en
verantwoording aan de vennootschap moeten afleggen. In hoofdstuk II is in dit
verband de term `preconstitutieve eigendom' geïntroduceerd teneinde aan te ge-
ven dat hier sprake is van een zeer specifieke vorm van gebonden eigendom.

8. Uit het feit dat X met zijn vrouw een oprichtingsovereenkomst heeft gesloten, mag immers niet
automatisch worden afgeleid dat zijn echtgenote als `stro-mens' optrad.
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Omgekeerd, zal een betaling door de BV i.o. (daarbij vertegenwoordigd door
een of ineerdere oprichters) de vrije beschikkingsmacht van de ontvangende
oprichter verruimen. Het voorgaande is gebaseerd op de gedachte dat de
oprichter in de hoedanigheid van privé-persoon moet worden onderscheiden
van de oprichter in de hoedanigheid van preconstitutief handelende persoon.
Hieraan doet niet af, dat in geval van één oprichter, deze twee hoedanigheden in
een en dezelfde persoon worden verenigd.9 De BV i.o. vertegenwoordigd door
haar oprichters kan ten opzichte van de oprichters als privé-personen als derde
worden beschouwd.

In de jurisprudentie is verschillende keren beslist, dat in de voorperiode door
de oprichters inkomsten kunnen worden genoten. In de tot het arrest van 12
april 1967, BNB 1967~144, aanleiding gevende casus hadden de oprichters af-
gesproken dat een gedeelte van de voor rekening van de op te richten vennoot-
schap gerealiseerde voorperiodewinst in de voorperiode als arbeidsbeloning
kon worden opgenomen. De HR overwoog dienaangaande onder meer,

`dat de door belanghebbende in de zogenaamde voorperiode te dier zake ten
laste van de aan de naamloze vennootschap toegevloeide winst verkregen
voordelen alsgenoten uit arbeid buiten bedrijf en buiten dienstbetrekking het
karakter hebben van andere opbrengst van arbeid in de zin van artike128 van
het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941' (cursivering van mij; P.E.).

Uit de gecursiveerde gedeelten van deze overweging blijkt dat de HR aanvaardt,
dat de oprichters in de voorperiode uit de in te brengen onderneming inkomsten
kunnen genieten in de zin van art. 33, Wet IB 1964 mits op basis van een (pre-
constitutieve) inbrengovereenkomst de in te brengen onderneming voor reke-
ning en risico van de op te richten vennootschap wordt gedreven. Deze in-
komsten worden verkregen van de in oprichting zijnde vennootschap, in de
voorperiode vertegenwoordigd door haar oprichters. Hieruit vloeit naar mijn
mening voort, dat de HR aanvaardt dat de op te richten NV, vertegenwoordigd
door haar oprichters, in de voorperiode betalingen kan verrichten aan de arbeid
verrichtende oprichters. Duidelijk is ook het arrest van 29 mei 1968, BNB 1968~
152, waarin de HR ten aanzien van in de voorperiode door de oprichter gereali-
seerde onttrekkingen oordeelde, dat het Hof Amsterdam ter beoordeling of het
onttrokken bedrag tot het inkomen van de oprichter moest worden gerekend,

`terecht betekenis heeft gehecht aan het antwoord op de vraag of hij bedoeld
bedrag voorzich heeft willen behouden' ( cursivering van mij; P.E.).

Met de zinsnede `voor zich heeft willen behouden', doelt de HR onmiskenbaar
op het feit dat de oprichter door de onttrekkingen zijn vrije beschikkingsmacht

9. Vergelijk paragraaf 3.1 van hoofdstuk IV.
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over de gelden heeft wensen te verruimen. De intentie van de oprichter is der-
halve ook in de zienswijze van de HR van groot belang. In het in het voorgaande
behandelde arrest van 22 juli 1988, BNB 1988~283, spreekt de HR van de beta-
ling van de f 12 000. Vooralsnog kan er mijns inziens dan ook van worden uitge-
gaan, dat ook in de opvatting van de HR in het onderhavige geval geen depot-
storting in de voorperiode had plaatsgevonden, maar een (zij het volgens de
HR, kennelijk onverschuldigde) betaling in de zin van art. 38, eerste lid, Wet IB
1964.

De conclusie dat in de voorperiode door de oprichters inkomsten kunnen wor-
den genoten in de zin van art. 33, Wet IB 1964 en kosten kunnen worden ge-
maakt in de zin van art. 38, Wet IB 1964, heeft tot gevolg, dat in het geval de
oprichting van de BV geen doorgang vindt, deze inkomsten en kosten niet meer
ongedaan kunnen worden gemaakt. Wel is het denkbaar, dat als gevolg van de
weigering van de BV om de namens haar gerealiseerde beloningen te bekrachti-

gen een terugbetalingsverplichting voor de ex-oprichter kan ontstaan. In dat ge-
val kan sprake zijn van negatieve inkomsten bij deze belastingplichtige.

3. Het genieten van inkomsten uit arbeid in de voorperiode

Inkomsten uit arbeid zijn krachtens art. 22, eerste lid, Wet IB 1964, alle niet als
winst uit onderneming aan te merken voordelen die worden genoten als loon uit
dienstbetrekking (letter a) dan wel uit niet in dienstbetrekking verrichte werk-
zaamheden en diensten (letter b). Volgens de wetsgeschiedenis en vaste juris-
prudentie van de HR, moet onder een (privaatrechtelijke) dienstbetrekking voor
de toepassing van de Wet IB 1964 en de Wet LB 1964 worden verstaan, de burger-
rechtelijke arbeidsovereenkomst, zoals die is geregeld in art. 1637a, boek IV, BW.

De jurisprudentie over de aan de oprichters door de (op te richten) BV toege-
kende beloningen ter zake van door hen in dat tijdvak verrichte beheerswerk-
zaamheden, kan worden onderscheiden in beslissingen die betrekking hebben
op de kwalificatie van beloningen die eerst na de oprichting van de BV vorder-

baar en inbaar worden en beslissingen met betrekking tot de kwalificatie van in
de voorperiode genoten beloningen. Eerstgenoemde beslissingen hebben
meestal betrekking op bijzonder-tariefconstructies. Door het genietingsmo-
ment van art. 33, Wet IB 1964 niet eerder dan na de oprichting van de BV te la-
ten vallen, genoten de oprichters in de voorperiode dan wel in het jaar waarin de
stakingswinst in aanmerking werd genomen geen (overig) inkomen, zodat de

overdrachtswinst tegen het laagste bijzondere tarief kon worden belast.'o Te-

gen deze constructies probeerde de fiscus een dam op te werpen met de stelling,

dat de oprichters in de voorperiode ter grootte van het bedrag van de normaal
aan hen toekomende arbeidsbeloningen, onttrekkingen aan de winst hadden

10. Vergelijk paragraaf 4.4 van hoofdstuk XI.
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gepleegd, welke onttrekkingen als winst uit onderneming moesten worden be-
last." Op die manier trachtte de administratie te ontkomen aan de werking van
het genietingsartikel. Deze stelling werd echter - terecht - door de HR ver-
worpen in het arrest van 11 december 1963, BNB 1964~44. Met het feit dat in de
voorperiode de in te brengen onderneming voor rekening en risico van de op te
richten NV werd gedreven, was, aldus de HR, onverenigbaar,

`de stelling van den Inspecteur, dat de voordelen, die belanghebbende in den
vorm van hem door de naamloze vennootschap toegekend salaris en van hem
door haar betaalde rente van geleende gelden heeft genoten ten laste van de
aan de naamloze vennootschap toegevloeide winst over het tijdvak van 1
April 1959 tot haar totstandkoming op 9 Februari 1960, zouden zijn te be-
schouwen als door belanghebbende genoten winst uit bedrijf'.12

In het arrest van 12 april 1967, BNB 1967~144, liet de HR zich voor het eerst uit
over de kwalificatie van door de oprichters in de voorperiode genoten belonin-
gen voor verrichte beheersactiviteiten. Na eerst te hebben overwogen dat zij als
gevolg van de inbrengovereenkomst geen winst uit onderneming voor de
oprichters vormden", besliste de HR:

`dat zulks, nu (. ..) voor de totstandkoming van de naamloze vennootschap
de arbeid niet werd verricht krachtens een arbeidsovereenkomst, mede-
brengt, dat de door belanghebbende in de zogenaamde voorperiode te dier
zake ten laste van de aan de naamloze vennootschap toegevloeide winst ver-
kregen voordelen als genoten uit arbeid buiten bedrijf en buiten dienstbetrek-
king het karakter hebben van andere opbrengst van arbeid in de zin van arti-
kel 28 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941'.

In dezelfde zin besliste de HR in het arrest van 29 mei 1968, BNB 1968I152."

11. Vergelijk de in een onderschrift bij de uitspraak van HofArnhem van 17 november 1961, BNB
1962~103, opgenomen brief van de staatssecretaris. In dezelfde zin oordeelt Redactie V-N, Vragen-
rubriek, V-N 1962, blz. 108, punt 23, en Vragenrubriek, V-N 1962, blz. 866, punt 32. Tegen dit
standpunt wordt stelling genomen door C. van Soest, Fiscaal Rechtspraak-overzicht, TVVS maart
1962, blz. 278, en Eising, Vergoeding aan oprichters-vennoten in de voorperiode van de NV i.o.,
WFR 1962~4599, blz. 284.
12. In dezelfde zin: HofArnhem 2 juli 1964, BNB 1965~11 (met een kritische aantekening van Brull
in FED IB: Art. 6(1) (1950) : 196).
13. Dit kan ook worden afgeleid uit de zogenaamde 8 juli-arresten HR 8 juli 1986, BNB 1986I296 en
BNB 1986~297, waarin sprake was van een voorperiode: indien sprake zou zijn geweest van het ge-
nieten van winst in de voorperiode, zou de HR wel hebben kunnen concluderen tot een informele
kapitaalstorting. Vergelijk in dit verband eveneens: Hof 's-Gravenhage 30 maart 1987, V-N 1988,
blz. 487, punt 14.
14. In dezelfde zin eveneens: Hof 's-Hertogenbosch 1 l april 1975, BNB 1975~270, en Hof Amster-
dam 23 december 1987, BNB 1989~139. In laatstgenoemde uitspraak werden opnamen in rekening-
courant door de oprichter bij de BV i.o. tijdens de voorperiode aangemerkt als inkomsten uit an-
dere arbeid.
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Het is opvallend, dat de HR in deze arresten niet meer de in B. 9227 getrokken
parallel met de inbreng per een bepaalde datum in een bestaande NV herhaalt.
Het doortrekken van deze parallel naar de situatie van het genieten van (ar-
beids)inkomsten zou tot de conclusie hebben kunnen leiden, dat de in de voor-
periode door de oprichters genoten beheersvergoedingen als inkomsten uit
dienstbetrekking moeten worden aangemerkt. De oprichters zouden dan im-
mers op één lijn worden gesteld met personen die in dienstbetrekking staan tot
een bestaande BV. Die consequentie ging de HR kennelijk te ver. Dit acht ik
ook terecht. In de voorperiode kunnen de oprichters weliswaar een preconstitu-
tieve arbeidsovereenkomst met de op te richten BV sluiten, van een dienstbe-
trekking in de zin van art. 1637a, boek IV, BW, zal pas sprake zijn indien de
werkgever, in casu de BV, bestaat. Alleen indien de namens de op te richten BV
handelende oprichters in de voorperiode optreden als werkgevers kan eventueel
reeds in dat tijdvak sprake zijn van een dienstbetrekking. Vereist is dan, dat er
een gezagsverhouding bestaat, dat de verplichting bestaat om arbeid te verrich-
ten alsmede de verplichting om loon te betalen. Dit is mogelijk in geval van een
(preconstitutieve) arbeidsovereenkomst met derden; vergelijk hoofdstuk XVII.
Tussen oprichters onderling zullen deze elementen (met name het element van
de gezagsverhouding) echter in nagenoeg alle gevallen ontbreken. In de voorpe-
riode van een nieuw op te richten vennootschap kunnen de oprichters dan ook
geen inkomsten uit dienstbetrekking van deze vennootschap genieten. Een an-
dersluidende conclusie zou alleen denkbaar zijn indien voor de toepassíng van
de Wet IB 1964 en de Wet LB 1964 meer afstand wordt genomen van de civiel-
rechtelijke invulling van het begrip dienstbetrekking. Door niet de inbreng in
een bestaande BV tot uitgangspunt te nemen, maar aan te sluiten bij de speci-
fieke situatie van de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van
de onderneming, wordt niet alleen bewerkstelligd dat tijdens de voorperiode in-
komsten kunnen worden genoten in de zin van art. 33, Wet IB 1964 (zie de vo-
rige paragraaf), maar wordt tevens recht gedaan aan het feit dat in dat tijdvak
tussen de oprichters en de op te richten BV nog geen sprake is van een civielrech-
telijke dienstbetrekking. Anders gezegd: indien in de voorperiode de economi-
sche eigendom van een onderneming preconstitutief is ingebracht, dienen de
oprichters in dat tijdvak niet te worden beschouwd als werknemers van een be-
staande BV, maar als bewindvoerders van een nog op te richten BV. Een logisch
gevolg van deze gedachtengang is, dat de aan de oprichters in de voorperiode
toegekende vergoedingen ter zake van door hen in dat tijdvak verrichte arbeid,
belastbaar zijn op grond van art. 22, eerste lid, letter b, Wet IB 1964. ~ 5

15. Vergelijk ook Hofstra in zijn noot in BNB 1967I144. Eerder waren Scheltens, De Naamloze
Vennootschap in oprichting, Maandblad voor Belastingrecht, november 1952, nr.l, blz. 13, en De

Boer, De Naamloze Vennootschap in oprichting und k(ein) Ende(!), V-N 1952, blz. 647, punt 30,

reeds tot de conclusie gekomen dat de in de voorperiode genoten beheersvergoedingen moesten

worden belast als inkomsten uit andere arbeid.
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Het feit dat in de voorperiode de oprichters niet in dienstbetrekking staan tot
de (op te richten) BV, heeft een aantal consequenties. Over de vergoedingen ter
zake van de in de voorperiode verrichte werkzaamheden behoeven bijvoorbeeld
geen LB, premies AOW~AWW en andere sociale premies te worden ingehou-
den. De zogenaamde opslagpremies zijn ook niet voor rekening van de BV,
maar voor rekening van de oprichters. Een ander gevolg is, dat de oprichter de
in de voorperiode genoten arbeidsbeloningen niet in een middelingsverzoek kan
betrekken.' 6 Na de invoering van de vereenvoudigingsvoorstellen per 1 januari
1990 zal in deze situatie overigens verandering komen. Strikt genomen kan de
voorperiode voor de toepassing van de Wet LB 1964 ten aanzien van de oprich-
ters niet als diensttijd meetellen. Dit heeft consequenties voor de regeling van de
vrijgestelde jubileumuitkeringen van art. 12, Uitvoeringsbeschikking LB 1972
en de uitvoering van pensioenregelingen voor directeuren~groot-aandeelhou-
ders. Het ontbreken van een dienstbetrekking kan ook gevolgen hebben voor de
kwalificatie van eerst na de oprichting uitgekeerde beloningen voor in de voor-
periode door de oprichters verrichte werzaamheden. Omdat deze inkomsten be-
trekking hebben op de periode dat geen sprake was van een dienstbetrekking,
zullen zij in beginsel belastbaar zijn op grond van art. 22, eerste lid, letter b, Wet
IB 1964." Dit heeft strikt genomen tot gevolg dat in het geval de eenmaal opge-
richte BV aan haar directeuren~voormalige oprichters pensioenaanspraken
toekent ter zake van de door hen in de voorperiode verrichte arbeid, deze aan-
spraken niet op grond van de omkeerregel van art. 11, eerste lid, letter d, Wet
LB 1964, juncto art. 11, derde lid, Wet LB 1964, kunnen worden vrijgesteld,
maar belastbaar zijn op grond van art. 22, eerste lid, letter b, Wet IB 1964.' e De
uit deze aanspraken voortvloeiende uitkeringen zullen in dat geval naar mijn
mening wel kunnen worden gekwalificeerd als vermogensrechtelijke periodieke
uitkeringen ten aanzien waarvan de saldomethode van art. 25, zevende lid, Wet
IB 1964, van toepassing is. Het komt mij voor, dat voor de specifieke situatie
van de voorperiode een minder strikte benadering op zijn plaats is. Het feit dat
de BV in de voorperiode nog niet bestaat is er de oorzaak van dat in dat tijdvak
geen sprake is van een dienstbetrekking met de oprichters en dat de in de voor-
periode door de oprichters genoten arbeidsinkomsten niet kunnen worden ge-
kwalificeerd als inkomsten uit dienstbetrekking. Indien die `hinderpaal' door

16. Hof Amsterdam 29 mei 1975, BNB 1976~158.
17. In dezelfde zin: Hofstra in zijn noot in BNB 1967~144 en Wisselink~Spaanstra~Wisselink, Li-
quidatiewinst, FM nr. 1, zesde druk, 1983, blz. 163. Anders: Redactie V-N, Vragenrubriek, V-N
1966, blz. 414, punt 27.
18. Vergelijk met betrekking tot de winstberekening in geval van pensioentoezeggingen over de
voorperiode: HR 7 mei 1980, BNB 1980I274. In paragraaf 4.1 van hoofdstuk VI I I is dit arrest in een
breder kader geplaatst. Van Ballegooijen, Twee nieuwe resoluties over pensicenaanspraken, WFR
1984I5662, blz. 1556, en Van Westen, De pensioenresoluties: kompas met een afwijking, MBB
1985~2, blz. 41, menen dat op grond van dit arrest de voorperiode ook voor de toepassing van de
Wet LB 1964 als diensttijd meetelt.
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het oprichten van de BV eenmaal is genomen, acht ik het redelijk dat na de op-
richting door de BV aan de ex-oprichters verstrekte beloningen die betrekking
hebben op de in de voorperiode verrichte arbeid, onder de LB worden gebracht
en dat voor de toepassing van de Wet LB 1964 de voorperiode wordt aange-
merkt als diensttijd van de directeuren~ex-oprichters.

Indien de voorgenomen oprichting van de BV geen doorgang vindt, kunnen
de door de oprichters in de voorperiode genoten arbeidsbeloningen niet meer
met terugwerkende kracht ongedaan worden gemaakt. Bij de berekening van de
aan de ex-oprichters in het eerste jaar na afloop van de voorperiode toevallende
voorperiodewinst, dienen deze reeds genoten arbeidsbeloningen als bedrijfs-
lasten en niet als onttrekkingen te worden behandeld. Het feit dat de oprichters
in de voorperiode werkzaamheden hebben verricht in de hoedanigheid van be-
windvoerders van de op te richten BV kan niet met terugwerkende kracht onge-
daan worden gemaakt. Slot19 merkt in dit verband het volgende op:

`de feitelijke toestand bestond nu eenmaal hierin dat er objectief gezien een
bedrijf was, dat nog geen natuurlijk of rechtspersoon kon worden aangewe-
zen als genieter van de winst, maar dat wel een arbeidsbeloning werd gegeven
aan degenen die zich hadden belast met de daadwerkelijke bedrijfsvoering'.

4. Het genieten van inkomsten uit vermogen in de voorperiode

In art. 24, Wet IB 1964, worden inkomsten uit vermogen gedefinieerd als alle
niet als winst uit onderneming of als inkomsten uit arbeid aan te merken voor-
delen die worden getrokken uit onroerende en roerende goederen en uit rechten
die niet op goederen zijn gevestigd. De bron van inkomen is niet het recht op
grond waarvan het voordeel wordt genoten, maar het concrete vermogens-
bestanddeel.

Voor de beantwoording van de vraag of een oprichter in de voorperiode in-
komsten uit vermogen kan genieten, dient onderscheid te worden gemaakt tus-
sen het genieten van inkomsten uit reeds in de voorperiode concreet aanwezige
vermogensbestanddelen en inkomsten met betrekking tot vermogensbestand-
delen die eerst na de oprichting van de BV ontstaan. Wat de eerste categorie be-
treft, kan worden gedacht aan panden die in de voorperiode door de oprichters
aan de BV i.o. worden verhuurd. De uit deze panden getrokken huurinkomsten
kunnen mijns inziens bij de oprichters worden belast als inkomsten uit vermo-
gen. Daarbij dient wel te worden bedacht, dat indien de aan de BV i.o. ter be-
schikking gestelde vermogensbestanddelen voorheen tot het ondernemingsver-
mogen van de oprichters hebben behoord, de uit deze goederen getrokken in-
komsten alleen kunnen worden gekwalificeerd als inkomsten uit vermogen, in-

19. Slot, noot in BNB 1973~239.
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dien deze goederen zijn overgebracht naar het privé-vermogen van de oprich-
ters.20 Onder deze eerste categorie vallen ook rente-inkomsten met betrekking
tot schuldvorderingen op de op te richten BV, ten aanzien waarvan de namens
de op te richten BV handelende oprichters verplicht zijn deze in geval van niet-
oprichting dan wel niet-bekrachtiging na te komen. Voor de oprichterlschuld-
eiser vormen deze schuldvorderingen een reeds in de voorperiode bestaande
bron van inkomen.

Minder eenvoudig te beantwoorden is de vraag of de oprichters in de voorpe-
riode ook inkomsten kunnen genieten die kunnen worden toegerekend aan ver-
mogensbestanddelen die eerst na de oprichting van de BV ontstaan. Ik denk
hierbij in het bijzonder aan aandelen in de opgerichte BV en schuldvorderingen
op die BV ten aanzien waarvan de mede-oprichters uitdrukkelijk elke hoofde-
lijke verbondenheid hebben uitgesloten. Afgezien van het sporadisch voorko-
mende geval dat een BV i.o. kan worden aangemerkt als een onbenoemde ven-
nootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal21, ontstaan dergelijke vermo-
gensbestanddelen eerst na de oprichting van de BV. Toch is het denkbaar, dat
de oprichter in de voorperiode gelden aan de BV i.o. onttrekt die, als de BV
reeds op dat moment zou hebben bestaan, zouden worden gekwalificeerd als
(verkapte) dividenduitdelingen dan wel rente-inkomsten. De vraag is nu, of die
kwalificaties ook reeds in de voorperiode aan deze inkomsten kunnen worden
toegekend. Voor de toepassing van het bronnenfictiestelsel van de Wet IB 1914
werd deze vraag zonder meer door de HR ontkennend beantwoord.22 Gelet op
de specifieke kenmerken van dit stelsel23 zal dit geen verwondering behoeven te
wekken. Als gevolg van de introductie van het reële stelsel behoeft voor de toe-
passing van het Besluit IB 1941 en de Wet IB 1964 niet noodzakelijkerwijs de-
zelfde conclusie te worden getrokken. Dit is in de sfeer van de bron onderne-
ming ook herhaaldelijk in de jurisprudentie bevestigd.24 Zolang bij de be-
lastingplichtige de intentie bestaat een onderneming te starten, kunnen de in de
voorbereidingsfase genoten (positieve of negatieve) inkomsten reeds worden
aangemerkt als winst uit onderneming. Daaraan doet niet af, dat in die fase van
een objectieve onderneming (nog) geen sprake is. De vraag of een belasting-
plichtige ook reeds inkomsten uit vermogen kan genieten met betrekking tot
nog te creëren vermogensbestanddelen, is tot dusverre slechts eenmaal in de ju-
risprudentie aan de orde geweest, en wel in het arrest HR 27 februari 1985, BNB
1985~118. In de tot dit arrest aanleiding gevende casus werd door belangheb-
bende in 1972 een huursom ontvangen ter zake van een nieuw te bouwen pand
dat eerst in december 1973 werd opgeleverd en op 1 januari 1974 in gebruik

20. Vergelijk het slot van paragraaf 4.2 van hoofdstuk X.
21. Vergelijk paragraaf 2.3 van hoofdstuk VII.
22. HR 20april 1921, B. 2742; HR 1S oktober 1924, B. 3530; HR I 1 juni 1925, WdB 1926~2818, blz.
317, en HR 12 oktober 1932, B. 5299.
23. Vergelijk paragraaf 2 van hoofdstuk V.
24. HR l9 oktober 1955, BNB 19SSI362; HR 14 juni 1972, BNB 1972I173; Hof's-Gravenhage 20
februari 1973, BNB 1974~29, en Hof Arnhem 6 mei 1980, V-N 1981, blz. 2SS, punt 12.

252



INKOMSTEN UIT VERMOGEN

werd genomen. Zowel het Hof Amsterdam als de HR concludeerden tot een be-
laste huuropbrengst in 1972. De HR overwoog daartoe:

`Het primaire onderdeel van het middel berust op de opvatting dat een onroe-
rend goed geen bron van inkomen kan zijn zolang het niet is voltooid en in ge-
bruik genomen. Voor die opvatting is echter geen steun te vinden in artike124
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 noch ook in enige andere rechtsre-
gel' .

In een aantekening bij dit arrest, stelt Wasch25, dat:

`onroerend goed reeds vanaf het voornemen tot c.q. het begin van stichting
als een inkomsten-belasting-bron is aan te merken'.

Dit arrest bevestigt de veronderstelling dat, evenzeer als dat het geval is bij de
bron onderneming, onder het reële stelsel een belastingplichtige ook reeds in-
komsten uit vermogen kan genieten met betrekking tot nog te creëren vermo-
gensbestanddelen. Daartoe is niet alleen vereist dat inkomsten worden genoten
in de zin van art. 33, Wet IB 1964 maar ook dat er een intentie is tot creatie van
die vermogensbestanddelen. In voorkomende gevallen zal die intentie aan de
hand van min of ineer objectieve factoren aannemelijk moeten worden ge-
maakt. Voor de voorperiodeproblematiek heeft dit tot consequentie, dat aan-
delen in dan wel schuldvorderingen op de BV reeds in de voorperiode bronnen
van inkomen kunnen zijn voor de oprichters. De mate waarin elk van de oprich-
ters zal participeren in het aandelenkapitaal alsmede de grootte van het te creë-
ren aandelenkapitaal zal moeten blijken uít de inbrengovereenkomst. In para-
graaf 3.2 van hoofdstuk VIII is het vastleggen in de inbrengovereenkomst van
de participatie van elk der oprichters in het toekomstig aandelenkapitaal als één
van de vereisten genoemd die mijns inziens dienen te worden gesteld aan een
reële inbrengovereenkomst.

In geval van door de oprichters in hun hoedanigheid van toekomstige aan-
deelhouders in de voorperiode genoten inkomsten, verdienen twee punten spe-
ciale aandacht. In de eerste plaats moet worden bedacht, dat van een (materiële)
dividenduitdeling slechts sprake kan zijn, indien ook is voldaan aan de zoge-
naamde dubbele bewustheidseis2ó: zowel de BV als de bevoordeelde aandeel-
houder moeten zich van de bevoordeling bewust zijn geweest. Hier doet zich het
probleem voor dat de BV zich niet eerder van een dergelijke bevoordeling be-
wust kan zijn dan op het moment dat zij de in haar naam verrichte rechtshande-
lingen kan bekrachtigen. In de voorperiode staat die bekrachtiging nog niet
vast. Naar mijn mening zal in eerste instantie betekenis moeten worden toege-
kend aan de bewustheid van de namens de BV optredende oprichter op het mo-

25. FED 1985~336.
26. Bijvoorbeeld HR 4 mei 1983, BNB 1983I233.

253



GENIETEN VAN INKOMSTE:~I IN DE VOORPERIODE

ment van de bevoordeling. Naar de omstandigheden ten tijde van de bevoorde-
ling moet worden beoordeeld of al dan niet sprake is van een materiële winstuit-
deling die aanleiding geeft tot belastingheffing bij de bevoordeelde en tot niet-
aftrekbaarheid bij de op te richten BV.27 Indien de BV de bevoordeling na haar
oprichting niet wenst te bekrachtigen, zal dit vervolgens voor de bevoordeelde
oprichter kunnen leiden tot een terugbetalingsverplichting. De terugbetaalde
gelden zullen bij hem dan kunnen worden aangemerkt als negatieve inkomsten
uit vermogen.28 In de tweede plaats is er het probleem van de kwalificatie van
(materiële) winstuitdelingen indien er geen sprake is van een winstsituatie in de
voorperiode. Met Van Dijck29 ben ik het eens, dat zonder winst geen sprake kan
zijn van een winstuitdeling. Dit lijdt slechts uitzondering indien een formeel di-
vidend wordt uitgekeerd, maar daarvan zal in de voorperiode geen sprake zijn.
Wat er dan in feite gebeurt, is dat aan de oprichter voor het bedrag van de ont-
trekking gestort kapitaal wordt terugbetaald. Dit is mogelijk, omdat de oprich-
ter op het moment waarop de onderneming voor rekening en risico van de op te
richten BV wordt gedreven, de economische eigendom van de onderneming
heeft gestort. De consequentie van deze terugbetaling van kapitaal in de voor-
periode is, dat voor de toepassing van - bijvoorbeeld - art. 25, eerste lid, let-
ter e, Wet IB 1964, het gemiddeld gestort kapitaal zal worden verminderd met
het bedrag van de terugbetaling. Omgekeerd is het ook denkbaar, dat de oprich-
ters reeds in de voorperiode (informele) kapitaalstortingen op de nog te creëren
aandelen realiseren. Een voorbeeld daarvan is een door de oprichter tijdens de
voorperiode verrichte bijstorting ter verkrijging van de in art. 204a, boek 2,
BW, voorgeschreven accountantsverklaring. Een dergelijke bijstorting hoort te
leiden tot een verhoging van het voor de IB relevante gemiddeld op de aandelen
gestorte bedrag.'o

In een tweetal uitspraken geeft het Hof 's-Gravenhage blijk van een andere
benadering van de problematiek van de winstuitdelingen in de voorperiode. In
de aan de uitspraak van 16 maart 1978, BNB 1979~107, ten grondslag liggende
casus, verkocht belanghebbende op basis van huurkoop zijn makelaarskantoor
aan een door hem op te richten BV naar de toestand per 1 juli 1972. Daarbij had
hij f 600000 bedongen als vergoeding voor goodwill. De BV werd op 29 mei
1973 opgericht. Bij akte van 29 april 1974 kwamen belanghebbende en de BV
overeen, dat de vergoeding voor de goodwill op een lager bedrag zou worden
gesteld, indien de inspecteur, en na deze, de rechter, de overeengekomen ver-
goeding te hoog zouden achten. De inspecteur stelde zich onder meer op het

27. Vergelijk voor de problematiek van de winstberekening in geval van winstuitdelingen, para-
graaf 4.1 van hoofdstuk V111.
28. In het arrest van 20 januari 1988, BNB 1988~122, besliste de HR dat van een negatieve opbrengst
van vermogen slechts sprake kan zijn indien en voor zover er een verplichting tot terugbetaling
bestaat.
29. Noot in BNB 1988I122.
30. Vergelijk paragraaf 5 van hoofdstuk XI.
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standpunt dat van de bedongen goodwill f 525 000 als uitdeling van winst in
1972 moest worden beschouwd. Het Hof 's-Gravenhage overwoog onder meer:

`dat ook indien deze stelling van de inspecteur juist zou moeten worden ge-
oordeeld, zulks niet de gevolgtrekking zou rechtvaardigen, dat tot genoemd
bedrag van f 525 000 in 1972 aan belanghebbende winst zou zijn uitgekeerd

c.q. een beloning zou zijn betaald door de besloten vennootschap; dat toch,
ook al zou bij de vaststelling van het bedrag van f 600 000 de bedoeling heb-
ben voorgezeten belanghebbende te bevoordelen, aan voormelde conclusie in

de weg zou staan het feit, dat de besloten vennootschap in 1972 nog niet be-
stond'.

Overigens achtte het hof gelet op de in april 1974 opgenomen glijclausule, in het
onderhavige geval geen bevoordelingsbedoeling aanwezig. In dezelfde zin be-
sliste het Hof 's-Gravenhage in de uitspraak van 24 november 1986, BNB 1988~
27:

`De Inspecteur heeft gesteld dat belanghebbende in 1982 inkomsten uit ver-
mogen heeft genoten in de vorm van een uitdeling van winst door de (BV).

Ter zitting is komen vast te staan dat deze BV is opgericht op 11 mei 1983.
In het jaar 1982 bestond deze BV mitsdien nog niet. Dit brengt mede dat,
daargelaten of moet worden aangenomen dat op enig moment een uitdeling
van winst door de vennootschap aan belanghebbende heeft plaatsgehad, in

elk geval een zodanige uitdeling niet in het jaar 1982 kan hebben plaatsgevon-

den en belanghebbende mitsdien in dat jaar geen inkomen te dier zake kan
hebben genoten'.

Naar mijn mening had het hof in de eerstvermelde uitspraak voor de beoorde-

ling of al dan niet sprake is geweest van een bevoordelingsbedoeling, primair
moeten kijken naar de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de pre-
constitutieve huurkoopovereenkomst. Deze hadden kunnen leiden tot de con-

clusie dat in de voorperiode sprake is geweest van een (materiële) dividenduitde-
ling. Met de in de tweede procedure voorkomende uitspraak, dat `in elk geval'
in de voorperiode geen uitdeling van winst kan plaatsvinden, ben ik het dan ook

niet eens.
Het is denkbaar, dat de oprichters in de voorperiode onttrekkingen verrich-

ten, die niet kunnen worden toegerekend aan door hen in die periode verrichte
arbeid of (al dan niet nog te creëren) vermogensbestanddelen. In de eerste plaats

kan men hierbij denken aan gevallen waarin niet wordt voldaan aan het dubbele
bewustheidsvereiste en evenmin sprake is van het verrichten van (substantiële)
beheerswerkzaamheden in de voorperiode door de betreffende oprichter. In dat
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geval zullen deze onttrekkingen naar mijn mening niet belastbaar zijn.31 Hier-
van moet worden onderscheiden het geval dat in de voorperiode onttrekkingen
plaatsvinden zonder dat in dat tijdvak sprake is van (substantiële) beheersacti-
viteiten en bovendien in de inbrengovereenkomst niet dan wel onvoldoende is
vastgelegd of en in welke mate de betreffende oprichters in het te creëren aande-
lenkapitaal zullen participeren. Aan een dergelijke inbrengovereenkomst kan
naar mijn mening geen realiteitswaarde worden toegekend. De in de voorpe-
riode gerealiseerde resultaten zullen dan rechtstreeks moeten worden toegere-
kend aan de oprichters. Aan de vraag of sprake is van een eventuele (materiële)
dividenduitdeling komt men dan niet toe.

Tot slot van dit hoofdstuk wijs ik erop, dat ook voor de in de voorperiode
door de oprichters genoten inkomsten uit vermogen geldt, dat het feit dat ach-
teraf wordt vastgesteld dat de oprichting van de BV geen doorgang zal vinden,
niet met terugwerkende kracht het genieten van deze inkomsten ongedaan kan
maken. Bij de berekening van de aan de ex-oprichters in het eerste jaar na af-
loop van de voorperiode toevallende voorperiodewinst zullen de door de op-
richters in de voorperiode genoten rente- en huurinkomsten evenals de in de
voorperiode genoten arbeidsbeloningen als bedrijfslasten moeten worden be-
handeld. De door de oprichters in de voorperiode genoten (materiële) winstuit-
delingen kunnen niet in mindering van die winst worden gebracht. Dubbele IB-
heffing over deze winstuitdelingen kan worden vermeden, door op het moment
dat komt vast te staan dat de oprichting geen doorgang zal vinden, een nega-
tieve inkomst bij de oprichters aan te nemen ter grootte van de reeds bij hen in
de voorperiode belaste uitdelingen.

31. Onjuist is naar mijn mening de opvatting dat dergelijke onttrekkingen altijd bij de oprichters als
inkomsten uit andere arbeid belast zouden moeten worden. Vergelijk: Hof 's-Hertogenbosch I I
april 1975, BNB 1975~270.
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Hoofdstuk XIV. De aanmerkelijk-belangregeling
en de voorperiode

1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre de oprichters~toekomstige aan-
deelhouders in de voorperiode kunnen worden geconfronteerd met de aanmer-
kelijk-belangregeling van de art. 39 tot en met 41, Wet IB 1964. In paragraaf 2
wordt daartoe de vraag gesteld of in de voorperiode sprake kan zijn van een ver-
vreemding in de zin van art. 39, Wet IB 1964 indien de oprichters die voor reke-
ning van de op te richten BV een onderneming drijven, afstand doen van hun
belang bij nog te creëren aandelen in de op te richten BV. Daarbij wordt veron-
dersteld dat de BV i.o. niet kan worden gekwalificeerd als een burgerlijke maat-
schap op aandelen of een open c.v. ~ In dat geval is in de voorperiode geen
sprake van aandelen in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapi-
taal. De nog te creëren aandelen kunnen echter wel reeds bron van inkomen
voor de oprichters zijn. In paragraaf 3 wordt onderzocht in hoeverre de aan-
merkelijk-belangregeling van toepassing is indien de oprichters in naam en voor
rekening van de op te richten vennootschap (bestaande) aandelen van of aan
derden kopen respectievelijk vervreemden.

2. De vervreemding van het recht op levering van nog te creëren aandelen in de
op te richten BV

2.1. ALGEMEEN

Voordat een BV is opgericht, kan geen sprake zijn van levering van aandelen in
die BV. Wel is het denkbaar, dat de oprichters in de voorperiode aan derden een
optie verlenen om na de oprichting tegen een vastgestelde prijs aandelen in de
BV te kopen. Verder kunnen de oprichters in de voorperiode met derden een
obligatoire overeenkomst sluiten waarbij het recht op levering van toekomstige
aandelen wordt verkocht (eventueel) onder de opschortende voorwaarde dat de
BV wordt opgericht. In die gevallen rijst de vraag, of het aanmerkelijk-belang-

1. In de uitspraak van Hof 's-Gravenhage van 19 oktober 1966, BNB 1967~86, werd de aanmerke-
lijk-belangregeling van toepassing verklaard omdat in het onderhavige geval in de voorperiode
sprake was van een burgerlijke maatschap op aandelen.
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regime van toepassing kan zijn op een vervreemding van het belang bij nog te
creëren aandelen door een oprichter~toekomstig aandeelhouder die in de voor-
periode voor rekening van de op te richten BV een onderneming drijft. Die
vraag is onder meer van belang in verband met het arrest van 22 juni 1960, BNB
1960~266, waarin de HR - los van de situatie van de voorperiode - voor het
geval van een optieverlening besliste, dat heffing over de aanmerkelijk-belang-
winst weliswaar niet eerder kan plaatsvinden dan op het moment dat van de op-
tie gebruik wordt gemaakt, maar dat het moment van optieverlening beslissend
is voor de beoordeling van de aanmerkelijk-belangpositie. Met Van Dijckz
meen ik, dat op het moment van de optieverlening reeds sprake kan zijn van een
vervreemding in de zin van art. 39, eerste lid, Wet IB 1964. Van het genieten van
aanmerkelijk-belangwinst in de zin van art. 41, Wet IB 1964 kan echter eerst
sprake zijn op het moment dat van de optie gebruik wordt gemaakt. Volgens
Van Dijck3 is het resultaat van dit arrest van overeenkomstige toepassing op een
onder een opschortende voorwaarde gesloten obligatoire overeenkomst. Het
voorgaande impliceert dat de vervreemdingsbegrippen die worden gehanteerd
in de art. 39 en 41, Wet IB 1964 niet identiek zijn. Van een vervreemding in de
zin van art. 39, Wet IB 1964 is reeds sprake op het moment dat de aanmerkelijk-
belanghouder beschikt over zijn belang bij de aandelen. Van een vervreemding
in de zin van art. 41, Wet IB 1964 kan echter eerst sprake zijn indien de obliga-
toire overeenkomst perfect is, dat wil zeggen indien een levering op basis van
deze overeenkomst kan plaatsvinden.' Het feit dat het begrip vervreemding
voor de toepassing van art. 39, Wet IB 1964 anders wordt uitgelegd dan voor de
toepassing van art. 41, Wet IB 1964, heeft consequenties voor de afbakening
van de vijfjaarstermijn en de toepassing van de minimumkapitaalregel van art.
39, vierde lid, Wet IB 1964. Verder kan BNB 1960~266 een rol spelen bij de be-
paling van de waarde in het economisch verkeer van de aandelen indien art. 39,
vijfde lid, Wet IB 1964, van toepassing is dan wel indien de tegenprestatie uit
andere zaken dan geld bestaat.

2.2. AANMERKELIJK BELANG IN DE VOORPERIODE

In de voorperiode doet zich het specifieke probleem voor, dat de aandelen in de
BV nog moeten worden gecreëerd. De oprichter is dientengevolge nog geen aan-
deelhouder maar toekomstig aandeelhouder. Het is dan ook de vraag in hoe-
verre de tekst van art. 39, Wet IB 1964 ruimte laat voor de stelling dat het aan-
merkelijk-belangregime van toepassing kan zijn op de vervreemding van het
recht op levering van nog te creëren aandelen door een toekomstig aandeelhou-
der die in de voorperiode voor rekening van de op te richten BV een onderne-

2. Van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling, vierde druk, 1987, blz. 78.
3. Van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling, vierde druk, 1987, blz. 78.
4. Blokland, Winst uit aanmerkelijk belang, dissertatie, 1985, blz. 108.
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ming drijft. Art. 39, eerste lid, Wet IB 1964, definieert winst uit aanmerkelijk
belang als:

`het niet als winst uit onderrteming of als inkomsten uit vermogen aan te mer-
ken voordeel uit de vervreemding van tot een aanmerkelijk belang behorende
aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap welker kapitaa] geheel of
ten dele in aandelen is verdeeld'.

Een aanmerkelijk belang wordt op grond van het derde lid aanwezig geacht,

`indien de belastingplichtige in de loop van de laatste vijf jaren, al dan niet te
zamen met zijn echtgenoot en zijn bloed- en aanverwanten in de rechte linie
en in de tweede graad van de zijlinie, voor ten minste een derde gedeelte, en,
al dan niet te zamen met zijn echtgenoot, voor meer dan zeven honderdsten
van het nominaal gestorte kapitaal onmiddellijk of middellijk aandeelhouder
is geweest'.

Vooraleer kan worden gesproken van een vervreemding in de zin van art. 39,

Wet IB 1964 zal derhalve - even afgezien van de kwantitatieve eisen - sprake

moeten zijn van `aandelen', het zijn van `aandeelhouder' en `nominaal gestort

kapitaal'. In de rechtspraak met betrekking tot de aanmerkelijk-belangregeling

baseert de HR zijn beslissingen veelal op een letterlijke interpretatie van de tekst

van de art. 39 tot en met 41, Wet IB 1964. Begrippen als aandeel en nominaal

gestort kapitaal worden vrij formeel opgevat. Dit is recent weer gebleken in de

arresten van 11 mei 1988, BNB 1988~289 tot en met 291, met betrekking tot de

uitgifte van preferente aandelen teneinde door middel van kapitaalverwatering

te komen tot het verdwijnen van aanmerkelijk-belangposities.s Het doortrek-

ken van deze formele benadering in de aanmerkelijk-belangjurisprudentie naar

de voorperiodeproblematiek, leidt tot de veronderstelling dat in de visie van de

HR een oprichter niet kan worden aangemerkt als aanmerkelijk-belanghouder

en dat in dat tijdvak evenmin sprake kan zijn van nominaal gestort kapitaal en

van aandelen. Kiest men daarentegen voor een benadering die meer is af-

gestemd op doel en strekking van de aanmerkelijk-belangregeling, dan komt

men tot een ander - mijns inziens evenwichtiger en bevredigender - resultaat.

In een dergelijke benadering behoeft de eis van het nominaal gestort kapitaalb

5. Vergelijk Van Dijck, Verdwijnen van aanmerkelijk belang door uitgifte van preferente aandelen,
WFR 1988~5830, blz. 858. Een voorbeeld van een arrest waarin de HR in het kader van de aanmer-
kelijk-belangregeling zijn beslissing wel (mede) baseert op een redelijke wetstoepassing, is het arrest
van 21 september 1988, BNB 1988~308, inzake de verkoop door een aandeelhouder van een gedeelte
van zijn aanmerkelijk-belangaandelen aan de vennootschap zelf voor een abnormaal lage prijs.
6. In HR 8 september 1976, BNB 1976~227, en HR 9 december 1987, BNB 1988~38, besliste de HR

dat onder nominaal gestort kapitaal moet worden verstaan het in aandelen verdeelde geplaatste ka-

pitaal voor zover daarop het nominale bedrag is gestort. In dezelfde zin werd beslist door het Hof

's-Gravenhage in de uitspraak van 14 januari 1966, BNB 1966~ 184, met betrekking tot de vijfjaars-

termijn.

259



DE AANMERKELIJK-BELANGREGELING

in geval van een voorperiode geen problemen op te leveren. De oprichters kun-
nen reeds in de voorperiode een storting verrichten op de toekomstige aandelen.
Dit kan zowel een storting in contanten als in natura zijn. Het feit dat de oprich-
ters eerst van hun stortingsplicht worden bevrijd indien de eenmaal opgerichte
BV de stortingen bekrachtigt dan wel daaraan in de akte van oprichting wordt
gebonden, doet daaraan niets af. De bepaling in een preconstitutieve inbreng-
overeenkomst dat vanaf een bepaalde in de voorperiode gelegen datum de in te
brengen onderneming voor rekening en risico van de op te richten BV wordt ge-
dreven, heeft tot consequentie dat op die betreffende datum de economische
eigendom van de onderneming door de oprichters wordt gestort. In een meer op
doel en strekking van de aanmerkelijk-belangregeling gerichte benadering
wordt daarmee mijns inziens voldaan aan de eis van nominaal gestort kapitaal.'
Hierbij sluit aan, dat de aanmerkelijk-belangverkrijgingsprijs van de aandelen
wordt bepaald naar de situatie op het moment dat de onderneming voor reke-
ning en risico van de op te richten BV wordt gedreven.e Een bijstorting in de
voorperiode als gevolg van in dat tijdvak geleden verliezen leidt tot een verho-
ging van die verkrijgingsprijs.9

Resteert de vraag, of in de voorperiode ook reeds kan worden gesproken van
`aandelen' en het zijn van `aandeelhouder' als bedoeld in art. 39, Wet IB 1964.
Indien deze begrippen strikt formeel worden uitgelegd is het antwoord we-
derom ontkennend. Gelet op de strekking en de grondslag van de aanmerkelijk-
belangregeling acht ik het echter alleszins verdedigbaar dat onder deze begrip-
pen tevens kunnen worden begrepen het recht op levering van nog te creëren
aandelen respectievelijk de oprichter die voor rekening van de op te richten BV
een onderneming drijft en voor wie die toekomstige aandelen reeds bron van in-
komen zijn. Gelet op de kwantitatieve eisen die aan een aanmerkelijk belang
worden gesteld, is wel vereist, dat de nog te creëren aandelen in de voorperiode
voldoende bepaalbaar zijn en dat duidelijk is in welke mate elk van de oprich-
ters daarbij belang heeft. In paragraaf 3.2 van hoofdstuk VIII is dit vereiste
door mij aangemerkt als één van de aan een reële inbrengovereenkomst te stel-
len voorwaarden. Bovenstaande stelling inzake het aanmerkelijk-belanghou-
derschap van een oprichter die voor rekening van de op te richten BV een onder-
neming drijft, spoort met de strekking van de aanmerkelijk-belangregeling.
Doelstelling van die regeling is het belasten van de winstreserves van de ven-
nootschap voor zover deze in de waardestijging van de tot het aanmerkelijk be-
lang behorende aandelen gedurende de bezitsperiode tot uitdrukking komen.'o

7. Vergelijk ook Hof Arnhem 2 juli 1964, BNB 196SI11, en Rijkels, aantekening in FED Vpb '69:
Alg.: 28 (HR 19 oktober 1983, BNB 1983~119).
8. Vergelijk bijvoorbeeld punt 4 van de resolutie van 30 december 1977, BNB 1978~51, alsmede
voor de toepassing van de geruisloze omzetting van art. 18, Wet 1B 1964: punt 14 van de resolutie
van 2S juli 1986, BNB 1986~271, en standaardvoorwaarde 9. Vergelijk eveneens Hof Arnhem 19
juli 1984, BNB 1986~153.
9. Vergelijk eveneens de resolutie van 30 december 1977, BNB 1978~51; aan deze resolutie is nader
aandacht besteed in paragraaf S van hoofdstuk XI.
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lndien in de voorperiode voor rekening van de op te richten BV een onderne-
ming wordt gedreven, zal de aanmerkelijk-belangheffing zich eveneens uit-
strekken tot de in dat tijdvak gerealiseerde winsten." In de voorperiode worden
derhalve reeds winstreserves gevormd, waarop art. 39, Wet IB 1964 het oog
heeft. In deze reserves heeft de oprichter in zijn hoedanigheid van toekomstig
aandeelhouder een zeker belang. Uit die reserves kunnen in de voorperiode ook
reeds (materiële) dividenduitkeringen aan de oprichter worden gedaan. Ik acht
het dan ook in overeenstemming met de strekking van de aanmerkelijk-belang-
regeling om op het moment dat een oprichter over zijn belang bij deze winstre-
serves beschikt door middel van - bijvoorbeeld - het verlenen van een optie
tegen een vastgestelde prijs, een vervreemding in de zin van art. 39, Wet IB 1964
aan te nemen (hetgeen nog niet noodzakelijkerwijs ook een vervreemding in de
zin van art. 41, Wet IB 1964 behoeft te impliceren; vergelijk het slot van deze
paragraaf). Ook de grondslag van de aanmerkelijk-belangregeling is hiermee
niet in strijd. Als rechtsgronden voor de aanmerkelijk-belangregeling worden
in de regel het oppottings- en het realisatie-argument genoemd.' 2 Eerstge-
noemd argument houdt in, dat indien een aanmerkelijk-belangregeling zou ont-
breken, de groot-aandeelhouder als gevolg van het reserveren van winsten de
winstreserves onbelast kan realiseren door het vervreemden van de aandelen.
Met Van Dijck ben ik het eens, dat dit argument niet zo zeer geldt als rechts-
grond van de aanmerkelijk-belangregeling, maar eerder aangeeft dat men de
aanmerkelijk-belangregeling niet kan missen, omdat anders oppotting gevolgd
door een onbelaste verkoop van de aandelen in de hand zou worden gewerkt.
Het realisatie-argument ziet op de macht van de groot-aandeelhouder om - an-
ders dan de aandeelhouder-belegger - een koers te realiseren waarin de
winstreserves een afspiegeling vinden. Dit staat economisch op één lijn met het
realiseren van winstreserves bij liquidatie. In navolging van Grapperhaus' 3
zoekt Van Dijck de fundering van het realisatie-argument niet in de vergelijking
met de kleine aandeelhouder maar in de vergelijking met de particuliere onder-
nemer. Anders dan Grapperhaus gaat Van Dijck bij deze vergelijking uit van
het belang van de individuele aandeelhouder":

`Het is niet de macht van de aandeelhouder maar zijn aanmerkelijk belang (in
de letterlijke betekenis van het woord), dat maakt dat een tussenregime denk-
baar is, staande tussen de belastingheffing van ondernemers enerzijds en de
belastingheffing van aandeelhouders anderzijds'.

10. Van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling, vierde druk, 1987, blz. 25 tot en met 32.

11. Dit werd expliciet bevestigd door het Hof Arnhem in de uitspraak van 2 juli 1964, BNB 1965~ 11.
In dezelfde zin: Blokland, Winst uit aanmerkelijk belang, dissertatie, 1985, blz. 62.
12. Van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling, vierde druk, 1987, blz. 22.
13. Grapperhaus, De besloten NV fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer en met de

open NV, dissertatie, 1966, blz. 156.
14. Van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling, vierde druk, 1987, blz. 24.
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Van Dijck vervolgt dan:

`Deze twee toerekeningsregimes zijn gebouwd op een juridisch uitgangspunt
(al dan niet aandeelhouder), dat slechts voor een deel een weergave is van de
economische betrokkenheid bij de onderneming. Het zou onjuist zijn deze
juridische scheidingslijn tussen ondernemer en aandeelhouder als een abso-
lute demarcatie-lijn te zien, die geen enkele twijfel zou toelaten omtrent de
juistheid van de toedeling. Voor de groot-aandeelhouder is de betrokkenheid
bij de onderneming in sterkere mate aanwezig dan voor de aandeelhouder-
belegger. Een belastingheffing, die met dit facet rekening houdt en een on-
dernemingselement aan het aandeelhouderschap toevoegt, is dan verdedig-
baar'.

De oprichter die voor rekening van de op te richten BV een onderneming drijft,
bevindt zich evenals de door Van Dijck bedoelde groot-aandeelhouder op het
breukvlak tussen ondernemer en aandeelhouder. Ofschoon hij niet meer kan
worden aangemerkt als IB-ondernemer is hij toch in sterke mate betrokken bij
het ondernemingsgebeuren. Ik acht het dan ook in overeenstemming met de
door Van Dijck aangegeven rechtsgrond van de aanmerkelijk-belangregeling,
om de oprichter~toekomstig aandeelhouder die voor rekening van de op te rich-
ten BV een onderneming drijft en bovendien voldoet aan de kwantitatieve eisen
van art. 39, derde lid, Wet IB 1964, te beschouwen als aanmerkelijk-belanghou-
der in de zin van art. 39, Wet IB 1964. Indien de oprichter in de voorperiode be-
schikt over zijn belang bij te creëren aandelen, zal de beoordeling van de aan-
merkelijk-belangpositie derhalve op dat beschikkingsmoment dienen plaats te
vinden. Op dat moment zal tevens de tegenprestatie op basis van de waarde in
het economisch verkeer moeten worden bepaald indien art. 39, vijfde lid, Wet
IB 1964, van toepassing is dan wel indien de tegenprestatie uit andere zaken dan
geld bestaat. Ook zal op dat tijdstip eventueel de minimumkapitaalregel van
art. 39, vierde lid, Wet IB 1964, moeten worden toegepast en de vijfjaarstermijn
van art. 39, derde lid, Wet IB 1964, van start gaan. Indien in de voorperiode
sprake is van een onvoorwaardelijke vervreemding van het recht op levering
van nog te creëren aandelen tegen een vastgestelde prijs, wordt naar mijn me-
ning reeds aanmerkelijk-belangwinst in de zin van artike141, Wet IB 1964 geno-
ten op het moment waarop de obligatoire overeenkomst in de voorperiode
wordt gesloten. Die overeenkomst is dan immers terstond perfect. Indien daar-
entegen het recht op levering van nog te creëren aandelen wordt vervreemd on-
der de opschortende voorwaarde dat de BV wordt opgericht, zal het genietings-
moment van art. 41, Wet IB 1964 eerst aanbreken wanneer de opschortende
voorwaarde in vervulling gaat. Indien in de voorperiode een optie is verleend
om na de oprichting tegen vastgestelde prijs aandelen in de BV te kopen zal,
conform HR 22 juni 1960, BNB 1960~266, heffing over de aanmerkelijk-be-
langwinst niet eerder kunnen plaatsvinden dan op het moment dat van de optie
gebruik wordt gemaakt.
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In dit verband is het opmerkelijk dat de staatssecretaris in de standaardvoor-
waarden voor toepassing van artikel 18, Wet IB 1964 de formulering van de
voorwaarde waarin in beginsel wordt verboden dat de aandelen in de opgerichte
vennootschap gedurende een bepaalde periode worden vervreemd, zodanig
heeft aangepast dat ook de voorperiode onder de besmette termijn valt.' S Vol-
gens Kuijpers1ó is deze wijziging aangebracht,

`nadat creatieve geesten een ontwijking van het vervreemdingsverbod had-
den bedacht, zoals een optieverlening vóór de totstandkoming van de BV'.

Van een dergelijke optieverlening door oprichters in de voorperiode, was bij-
voorbeeld sprake in de tot het arrest van 10 oktober 1984, BNB 1985~ 16, aanlei-
ding gevende casus.

3. Aankoop en vervreemding van bestaande aandelen in de voorperiode

Indien een derde na 1 januari 1987 aandelen in een bestaande BV verkoopt en le-
vert aan een op te richten BV, kan mijns inziens" worden aangenomen dat hij

als gevolg van deze preconstitutieve levering de eigendom van de aandelen af-
staat. Dit lijdt slechts uitzondering indien de namens de op te richten vennoot-
schap handelende oprichter uitdrukkelijk elke hoofdelijke gebondenheid tot

nakoming van de overeenkomst heeft uitgesloten. Daarvan zal bijvoorbeeld
sprake zijn indien in het kader van een aandelenfusie als bedoeld in art. 40, Wet
IB 1964, aandelen worden afgestaan tegen verwerving van aandelen in een
nieuw op te richten vennootschap. Indien de BV niet wordt opgericht, kan de
oprichter immers onmogelijk nakomen. Indien de oprichters de hoofdelijke ge-
bondenheid tot nakoming niet hebben uitgesloten en die nakoming door de
aard van de tegenprestatie voor de oprichters ook reëel mogelijk is, is de obliga-
toire verkoopovereenkomst terstond perfect. Op het moment van het sluiten
van deze overeenkomst zal dan reeds sprake zijn van een vervreemding in de zin
van art. 41, Wet IB 1964.

15. In de resolutie van 22 augustus 1978, BNB 1978~267, in het kader van de geruisloze omzetting
vanart. 18, Wet IB 1964, stond in standaardvoorwaarde 12 nog dat in beginsel de inbrengers de aan-

delen niet mochten vervreemden `gedurende een periode van drie jaren na de totstandkoming' van

de opgerichte N V of BV. Eenzelfde bepaling kwam voor in standaardvoorwaarde 9 van de resolutie
van 22 augustus 1978, BNB 1978I265, in het kader van art. 14, tweede lid, Wet Vpb 1969. Daarin

kwam voor het eerst verandering in de resolutie van 4 mei 1983, BNB 1983~ 173, in het kader van art.
14, tweede lid, Wet Vpb 1969. In standaardvoorwaarde 9 werd bepaald dat in beginsel geen aande-

len in de overnemende vennootschap mogen worden vervreemd `tot drie jaren na de overdracht'.
Voor de toepassing van de geruisloze inbreng van art. 18, Wet IB 1964, werd een dergelijke bepaling

voor het eerst opgenomen in standaardvoorwaarde 10 bij de resolutie van 22 april 1985, BNB 1985~

l54 (`tot drie jaren na de totstandkoming' van de NV of BV).

16. Kuijpers, Een nieuwe resolutie inzake de geruisloze overgang, WFR 1985I5685, blz. 687.
17. Vergelijk paragraaf 6 van hoofdstuk II.
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Ten aanzien van preconstitutieve leveringen die voor 1 januari 1987 tot stand
zijn gekomen geldt, dat de handelende oprichter - behoudens uitdrukkelijk te-
genbeding - slechts kan worden aangesproken tot een schadevergoeding in-
dien de vennootschap niet tot stand komt dan wel niet bekrachtigt. Tot het mo-
ment van oprichting en bekrachtiging behoudt de derde in dat geval de eigen-
dom van de aandelen. Hij vervreemdt zijn aandelen dan onder de opschortende
voorwaarde dat de BV tot stand komt en de preconstitutieve verkoop bekrach-
tigt. Van een vervreemding in de zin van art. 41, Wet IB 1964 is pas sprake op
het moment dat die voorwaarde in vervulling gaat.' e Dit kan ook worden afge-
leid uit de uitspraak van het Hof Arnhem van 19 juli 1984, BNB 1986~153.19

Met betrekking tot preconstitutieve leveringen die na 1 januari 1987 zijn ge-
schied, zal de eigendom van de preconstitutief geleverde aandelen tot het mo-
ment van oprichting casu quo bekrachtiging in handen zijn van de namens de op
te richten BV handelende oprichter. Omdat deze oprichter tijdens de voorpe-
riode niet de economische eigendom van deze aandelen heeft, kan hij in dat tijd-
vak ten aanzien van die aandelen niet als aanmerkelijk-belanghouder worden
aangemerkt.20 Dit heeft tot consequentie, dat een vervreemding door de oprich-
ter namens de op te richten BV van de preconstitutief verworven aandelen, bij
hem op dat moment geen aanleiding kan geven tot aanmerkelijk-belangwinst.
Deze winst zal moeten worden toegerekend aan de BV. In paragraaf 5.2 van
hoofdstuk VIII is ingegaan op de vraag in hoeverre de BV ter zake van die ver-
vreemdingswinst aanspraak kan maken op de deelnemingsvrijstelling van art.
13, Wet Vpb 1969. Eerst nadat is komen vast te staan dat de BV niet tot stand
komt dan wel niet bekrachtigt, gaat het volledige economische belang van de
aandelen de ex-oprichter aan en transformeert de preconstitutieve eigendom
van de door hem namens de op te richten BV gehouden aandelen in een volledig
onbezwaarde eigendom. Op dat moment zal de in de voorperiode gerealiseerde
winst ter gelegenheid van de vervreemding van de aandelen, aan hem moeten
worden toegerekend. Ten aanzien van de preconstitutief verworven aandelen
die de oprichter aan het eind van de voorperiode nog bezit, zal als verkrij-
gingsprijs dienen te gelden de prijs ten tijde van de preconstitutieve verwerving.
Als gevolg van het niet-doorgaan van de oprichting van de BV gaan de in de
voorperiode gerealiseerde reserves de ex-oprichter immers met terugwerkende
kracht aan.

18. In dezelfde zin: Van Soest, Belastingen, vijftiende druk, 1985, blz. 200, en Blokland, Winst uit
aanmerkelijk belang, dissertatie, 1985, blz. 122.
19. Vergelijk de aantekening van Bos bij deze uitspraak in FED 1985~231.
20. Vergelijk Hof 's-Gravenhage 16 februari 1976, BNB 1976~251; Hof Amsterdam 27 februari
1976, BNB 1977I71; Hof Amsterdam 15 juni 1976, BNB 1977~265; Hof's-Gravenhage 25 oktober
1977, BNB 1978~335, alsmede Van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling, vierde druk, 1987, blz.
50.
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Hoofdstuk XV. Specifieke Vpb-gevolgen van het
bestaan van een voorperiode voor de oprichters~
lichamen

1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt bezien, in hoeverre de in het voorgaande getrokken con-
clusies ten aanzien van de oprichters~natuurlijke personen wijzigingen onder-
gaan indien tot de oprichters een of ineerdere Vpb-plichtige lichamen behoren.
In paragraaf 2 wordt daartoe nader ingegaan op de problematiek van het onder-
nemerschap van de oprichters~lichamen in de voorperiode. De in deze para-
graaf getrokken conclusies worden in paragraaf 3 vervolgens nader uitgewerkt
voor de fiscale (overdrachts)winstberekening.

2. Ondernemerschap van oprichters~lichamen in de voorperiode

Ten aanzien van de in art. 2, eerste lid, letters a, b en c, Wet Vpb 1969, vermelde
lichamen', bepaalt art. 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969, dat zij worden geacht hun
onderneming te drijven met behulp van hun gehele ondernemingsvermogen.
Uit HR 1 juli 1981, BNB 1981~318, kan worden afgeleid2 dat dit vijfde lid een
dubbele fictie bevat: enerzijds kunnen deze lichamen worden geacht altijd een
onderneming te drijven, anderzijds kan hun gehele vermogen worden aange-
merkt als ondernemingsvermogen. De beperkt belastingplichtige lichamen van
art. 2, eerste lid, letter d, Wet Vpb 19693, zijn daarentegen slechts belasting-
plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. In art. 4, Wet Vpb
1969, is ten aanzien van deze categorie belastingplichtigen bepaald, dat onder
het drijven van een onderneming mede wordt verstaan een uiterlijk daarmee
overeenkomende werkzaamheid waardoor in concurrentie wordt getreden met
ondernemingen, gedreven door natuurlijke personen dan wel door onbeperkt
belastingplichtige Vpb-lichamen.

Uit art. 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969, vloeit voort, dat de bepaling in een in-
brengovereenkomst dat vanaf een bepaalde datum de in te brengen onderne-

1. NV's, BV's, open c.v.'s en andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal, cod-
peratieve verenigingen, daaronder begrepen andere verenigingen op codperatieve grondslag, on-
derlinge verzekeringsmaatschappijen, alsmede verenigingen welke op onderlinge grondslag als ver-
zekeraar of kredietinstelling optreden.
2. Vergelijk bijvoorbeeld Verburg, Vennootschapsbelasting, 1984, blz. 89.
3. Verenigingen ( niet-cobperatieve) en andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen.
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ming voor rekening en risico van een op te richten BV wordt gedreven, geen in-
vloed heeft op de subjectieve belastingplicht van de onbeperkt belastingplich-
tige oprichters~lichamen. Zij zijn en blijven belastingplichtige Vpb-subjecten.
De vraag of en zo ja, wanneer, een inbrengovereenkomst aanleiding geeft tot
staking van de (objectieve) onderneming is voor deze oprichters uitsluitend rele-
vant in het kader van art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969, waarin onder bepaalde
voorwaarden de verliesverrekening wordt beperkt van een lichaam dat zijn on-
derneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt." De beperkt belasting-
plichtige lichamen zullen daarentegen in het algemeen na de inbreng van hun
onderneming in een BV niet meer kunnen worden aangemerkt als Vpb-plichtige
subjecten. Ten aanzien van deze oprichters~lichamen doet zich ook buiten de
toepassing van art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969, de vraag voor, of reeds sprake
is van staking op het moment dat de onderneming voor rekening en risico van de
op te richten BV wordt gedreven. Voor de oprichters~natuurlijke personen is in
hoofdstuk X deze vraag in positieve zin beantwoord. Daarbij speelt art. 6, Wet
IB 1964 een belangrijke rol. Staking is in hoofdstuk X gedefinieerd als het niet
meer voldoen aan de voorwaarden voor het bestaan van een subjectieve onder-
neming als bedoeld in art. 6, Wet IB 1964. Op het moment dat een oprichter~na-
tuurlijk persoon de over te dragen onderneming voor rekening en risico van de
op te richten BV gaat drijven, voldoet hij niet meer aan de objectieve en subjec-
tieve voorwaarden voor het bestaan van een subjectieve onderneming. Hieraan
doet niet af, dat op grond van de arresten HR 29 april 1981, BNB 1981 ~225, en
HR 6 juli 1988, BNB 1988~332, de bestanddelen van de objectieve onderneming
in de voorperiode nog tot het ondernemingsvermogen van de oprichters worden
gerekend. De objectieve onderneming is in de Wet IB 1964 immers primair van
belang om de subjectieve onderneming te kunnen traceren. Indien deze functie
eenmaal is vervuld, verdwijnt de objectieve onderneming naar de achtergrond.s
Voor de Vpb is art. 6, Wet IB 1964 echter niet van toepassing verklaard. Eén
van de consequenties hiervan is, dat indien een stichting of vereniging als com-
manditaire vennoot in een (besloten) c.v. participeert, het louter en alleen ge-
rechtigd zijn tot de stille reserves bij liquidatie nog niet betekent dat door die
stichting of vereniging ook een onderneming wordt gedreven in de zin van art.
2, eerste lid, letter d, Wet Vpb 1969. Die stichting of vereniging zal zelf een ob-
jectieve onderneming moeten drijven waarvan de commanditaire deelname
deel uitmaakt, wil die deelname kunnen worden aangemerkt als ondernemings-
vermogen.b Een in art. 2, eerste lid, letter d, Wet Vpb 1969, bedoelde rechtsper-

4. Verliezen van een lichaam dat zijn onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt worden
niet verrekend met winsten van volgende jaren tenzij deze winsten hoofdzakelijk ten goede kunnen
komen aan de natuurlijke personen die onmiddellijk of middellijk aandeelhouder, lid, deelnemer of
deelgerechtigde waren op het tijdstip waarop het lichaam zijn onderneming geheel of nagenoeg ge-
heel heeft gestaakt dan wel aan hun rechtsopvolgers krachtens huwelijksvermogensrecht of erf-
recht.
5. Vergelijk paragraaf 3.1 van hoofdstuk X.
6. HR 11 juni 1969, BNB 1969~155, en HR 3 april 1985, BNB 1985~169.
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soon is - afgezien van art. 4, Wet Vpb 1969 - alleen dan subjectief belasting-
plichtig voor de Vpb indien en voor zover hij zelf een objectieve onderneming
drijft. Anders dan in de IB, is de vraag voor wiens rekening die objectieve on-
derneming wordt gedreven in dit verband niet van belang. Deze van de IB afwij-
kende invalshoek heeft ook consequenties voor het stakingsbegrip. In de IB be-
hoeft het feit dat de objectieve onderneming op een gegeven moment niet meer
tot het vermogen van de ondernemer kan worden gerekend, niet noodzakelij-
kerwijs te betekenen, dat die ondernemer op dat moment ook zijn subjectieve
onderneming staakt. Indien hij bijvoorbeeld de objectieve onderneming over-
draagt tegen een winstrecht en tevens opteert voor uitgestelde winstneming,
wordt in plaats van de objectieve onderneming het winstrecht tot zijn onderne-
mingsvermogen gerekend en wordt hij voor de toepassing van de Wet IB 1964
met betrekking tot dat winstrecht aangemerkt als ondernemer.' Ten aanzien
van de in art. 2, eerste lid, letter d, Wet Vpb 1969, bedoelde rechtspersonen
geldt echter, dat zij de onderneming staken op het moment dat de objectieve on-
derneming niet meer tot hun vermogen kan worden gerekend. Het ondernemer-
schap van deze rechtspersonen wordt op dat moment - ervan uitgaande dat zij
verder niet meer de beschikking hebben over een andere objectieve onderne-
ming - beëindigd. Dit staat los van het feit dat ook zij in bepaalde gevallen (bij-
voorbeeld in geval van overdracht van de onderneming tegen een winstrecht)
kunnen opteren voor het uitgesteld in aanmerking nemen van de overdrachts-
winst dan wel dat zij na de staking nog belaste nagekomen baten kunnen realise-
ren. Omgekeerd kan mijns inziens worden aangenomen, dat zolang de objec-
tieve onderneming nog kan worden toegerekend aan een in art. 2, eerste lid, let-
ter d, Wet Vpb 1969, bedoelde rechtspersoon, van staking geen sprake kan zijn.
Zolang de objectieve onderneming nog tot het vermogen van een dergelijke
rechtspersoon kan worden gerekend, blijft hij ten aanzien van die onderneming
Vpb-plichtig. Een stichting of vereniging die in de voorperiode voor rekening
van de op te richten BV een onderneming drijft zal, evenals de oprichters~na-
tuurlij ke personen, op grond van HR 29 april 1981, BNB 1981 I225, en HR 6 juli
1988, BNB 1988~332, de bestanddelen van de preconstitutief ingebrachte ob-
jectieve onderneming tot het moment van oprichting van de BV tot het onderne-
mingsvermogen moeten blijven rekenen. De (vermoedelijke) ratio van deze
rechtspraak - voorkomen dat een inbreuk op het totaal-winstbegrip van art. 7,
Wet IB 1964 ontstaat; vergelijk paragraaf 4.2 van hoofdstuk X- is ook van
toepassing indien de oprichters beperkt Vpb-plichtige lichamen zijn. Gelet op
het voorgaande heeft dit voor de hier bedoelde rechtspersonen tot gevolg, dat
zij eerst op het oprichtingsmoment van de BV de ondernemersstatus verliezen.
Tot dat tijdstip wordt hen immers de objectieve onderneming toegerekend. An-
ders dan voor de oprichters~natuurlijke personen geldt derhalve ten aanzien
van de oprichters~beperkt Vpb-plichtige rechtspersonen, dat in de voorperiode

7. Vergelijk paragraaf 3.4.3 van hoofdstuk X.
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geen sprake is van een situatie van ondernemingsvermogen zonder ondernemer-
schap, maar van ondernemingsvermogen gepaard gaande met ondernemer-
schap. Hetzelfde geldt voor de onbeperkt Vpb-plichtige oprichters, zij het dat
deze lichamen op grond van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969, ook na de oprich-
ting van de BV worden geacht nog ondernemer te zijn en ondernemingsvermo-
gen te hebben.

3. Gevolgen voor de fiscale winstberekening in de voorperiode

3.1. DE VOOR REKENING VAN DE OP TE RICHTEN BV GEREALISEERDE WINST

3.1.1. Algemeen

Het feit dat de oprichters~lichamen in de voorperiode (nog) kunnen worden
aangemerkt als Vpb-plichtige subjecten, heeft geen consequenties voor de fis-
cale toerekening van de in de voorperiode voor rekening van de op te richten BV
gerealiseerde winst. Als gevolg van de bepaling in de (preconstitutieve) inbreng-
overeenkomst, dat vanaf een bepaald moment de in te brengen onderneming
voor rekening en risico van de op te richten BV wordt gedreven, verkeren de op-
richters~lichamen evenals de oprichters~natuurlijke personen in de voorpe-
riode ten aanzien van de voor rekening van de toekomstige BV gerealiseerde re-
sultaten, in de positie van bewindvoerders van die op te richten BV. Door de op-
richters~lichamen in deze hoedanigheid namens de op te richten BV ontvangen
bedragen vormen voor hen dan ook geen winst uit onderneming.8 Het feit dat
de bestanddelen van de objectieve onderneming in de voorperiode (nog) tot hun
ondernemingsvermogen kunnen worden gerekend, doet daaraan niets af. Op
het moment dat komt vast te staan dat de oprichting van de BV geen doorgang
zal vinden, zullen de in de voorperiode gerealiseerde resultaten aan de ex-op-
richters moeten worden toegerekend.

3.1.2. Dotatres aan defiscale reserves en toepassing van de vermogensaftrek

Doordat de subjectieve Vpb-plicht voor de oprichters~lichamen in de voorpe-
riode blijft voortbestaan, zullen deze lichamen in elk voorperiodejaar een eigen
belastbare winst moeten berekenen. In dit verband verdient vermelding de uit-
spraak van 16 oktober 1987, BNB 1989~134, waarin het Hof Amsterdam
toestond dat in de voorperiode een vordering op de op te richten BV aan het
eind van een voorperiodejaar werd afgeboekt met het in dat jaar geleden verlies.
Aangezien de financiering via een vordering zowel was voorgenomen als gerea-
liseerd, viel, aldus het hof,

8. Vergelijk ook de uitspraak van Hof's-Gravenhage van 30 juni 1966, BNB 1966~250, waarin werd
beslist dat de door een NV als kassier ontvangen bedragen voor haar geen winst vormen.
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`niet in te zien waarom op een vordering op een verliesgevende deelneming in
oprichting niet zou kunnen worden afgeboekt'.

Indien de oprichters~lichamen in de voorperiode geen `eigen' positieve of nega-
tieve winst hebben gerealiseerd, zullen zij altijd nog een winst van nihil dienen
aan te geven. Hierin onderscheiden zij zich van de oprichters~natuurlijke perso-
nen. Laatstgenoemden zijn in de voorperiode geen ondernemers meer en kun-
nen in dat tijdvak alleen (nagekomen) stakingswinst genieten. Dit heeft - afge-
zien van de toepassing van art. 14, Wet Vpb 1969 - mijns inziens als conse-
quentie, dat de oprichters~lichamen in de voorperiode - anders dan de oprich-
terslnatuurlijke personen - nog kunnen doteren aan een kostenegalisatie-
reserve en een reserve-assurantie-eigen-risico als bedoeld in art. 13, Wet IB
1964.9 Uiteraard is daarvoor wel vereist dat zich in de voorperiode geen omstan-
digheid voordoet op grond waarvan deze reserves moeten worden opgeheven.

In de tweede plaats ontstaan er consequenties voor de toepassing van de ver-
mogensaftrek door de oprichters~lichamen. Ten aanzien van de oprichters~na-
tuurlijke personen is in paragraaf 4 van hoofdstuk XII de conclusie getrokken
dat zij in de voorperiode uitsluitend vermogensaftrek kunnen claimen in het
jaar waarin de stakingswinst tot uitdrukking wordt gebracht. Alleen in dat
voorperiodejaar wordt immers voldaan aan beide in art. 14a, eerste lid, Wet IB
1964, gestelde voorwaarden voor toepasing van deze aftrek, te weten de aanwe-
zigheid van ondernemingsvermogen en van winst. In een voorperiodejaar
waarin geen stakingswinst in aanmerking is genomen kan geen vermogensaf-
trek worden toegepast omdat in dat jaar de oprichter geen winst geniet. De rede-
nering dat door de oprichter in dat jaar een winst van nihil is gerealiseerd, zodat
hij toch aanspraak kan maken op toepassing van vermogensaftrek, is door de
HR voor de toepassing van de bijzondere winstaftrek verworpen in het arrest
van 7 december 1988, BNB 1989~88. Deze beslissing spoort met het feit dat de
oprichter~natuurlijk persoon in de voorperiode geen ondernemer meer is. Aan-
gezien de oprichters~lichamen in de voorperiode echter de ondernemersstatus
behouden en dus ook een winst van nihil in een voorperiodejaar kunnen realise-
ren en zij bovendien in dat tijdvak de preconstitutief ingebrachte objectieve on-
derneming nog tot hun ondernemingsvermogen moeten rekenen, is naar mijn
mening de conclusie gerechtvaardigd dat de oprichters~lichamen niet alleen in
het jaar waarin de overdrachtswinst in aanmerking wordt genomen, maar ook
in elk ander voorperiodejaar vermogensaftrek kunnen toepassen. Deze conclu-
sie wijkt af van het standpunt van de staatssecretaris, zoals dat blijkt uit de stan-
daardvoorwaarden voor toepassing van de onechte bedrijfsfusie van art. 14,
tweede lid, Wet Vpb 1969, en de daarbij behorende toelichting.'o

9. Anders: Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten
vennootschappen, FM nr. 37, 1984, blz. 239.
10. Punt 3.6 van de resolutie van 12 oktober 1987, BNB 1987I316, en de daarbij behorende stan-
daardvoorwaarde 6. Vergelijk eveneens paragraaf 4.2.3 van hoofdstuk VII I.
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Vooruitlopend op het gestelde in paragraaf 3.2.2, merk ik reeds op deze
plaats op, dat voor wat betreft de bepaling van het voor de toepassing van de
vermogensaftrek relevante ondernemingsvermogen, in dit verband wel reke-
ning moet worden gehouden met het feit dat een oprichter~lichaam in voorko-
mende gevallen in de voorperiode het recht op levering van de nog te creëren
aandelen reeds zal dienen te beschouwen als een deelneming in de zin van art.
13, Wet Vpb 1969. Voor de toepassing van de vermogensaftrek heeft dit tot
consequentie, dat de waarde van dit recht voor de bepaling van het relevante on-
dernemingsvermogen op grond van art. 8, derde lid, letter a, onder le, Wet Vpb
1969, moet worden geëlimineerd."

3.2. DE OVERDRACHTSWINST

3.2.1. Algemeen

Ook door de oprichters~lichamen zal de overdrachtswinst - afgezien van de
toepassing van art. 14, Wet Vpb 1969 - moeten worden berekend naar de si-
tuatie op het moment dat de onderneming voor rekening en risico van de op te
richten BV zal worden gedreven. Het moment waarop deze winst in aanmerking
wordt genomen, wordt in eerste instantie bepaald door goed koopmansge-
bruik. In dit verband verwijs ik naar mijn betoog in paragraaf 3 van hoofdstuk
XI. Ik ga ervan uit, dat de resolutie van 21 december 1972, BIVB 1973~57,
waarin is goedgekeurd dat in `reële gevallen' de overdrachtswinst in het jaar van
oprichting in aanmerking kan worden genomen, ook van toepassing is op de
door oprichters~lichamen gerealiseerde overdrachtswinst. De door de oprich-
ters~beperkt Vpb-plichtige lichamen gevormde fiscale reserves behoeven naar
mijn mening eerst op het moment van oprichting van de BV te worden afgere-
kend op grond van artikel 16, Wet IB 1964.

3.2.2. De deelnemingsvrijstelling

Als gevolg van het voortgezet ondernemerschap van de oprichters~lichamen in
de voorperiode, doet zich een probleem voor indien als gevolg van de in dat tijd-
vak voor rekening van de op te richten BV gerealiseerde resultaten het recht op
de tegenprestatie in ruil voor het overdragen van de onderneming een waarde-
verandering ondergaat. Dit zal zich in de eerste plaats manifesteren in de
waarde van het recht op levering van de nog te creëren aandelen in de op te rich-
ten BV. Indien de oprichters beperkt Vpb-plichtige lichamen zijn zal deze waar-
demutatie evenmin als bij de oprichters~natuurlijke personen, invloed hebben
op de door hen genoten winst uit onderneming. Het risico met betrekking tot de

1 I. Vergelijk: Lugt en Vermeend, Voorraad- en vermogensaftrek, FM nr. 38, 1985, blz. I 16.
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waardeveranderingen van het recht op levering van de nog te creëren aandelen
wordt door hen immers niet gelopen in hun hoedanigheid van ondernemers
maar in die van (toekomstige) aandeelhouders in de op te richten BV. Dit recht
behoort derhalve niet tot het ondernemingsvermogen van deze lichamen. In-
dien de oprichters echter onbeperkt belastingplichtige lichamen zijn, zal in be-
ginsel ook een waardeverandering van dit recht tot de belaste winst van die li-
chamen moeten worden gerekend. In dat geval rijst de vraag, of reeds in de
voorperiode het regime van de deelnemingsvrijstelling van art. 13, Wet Vpb
1969 op deze waardemutatie van toepassing kan zijn. Deze vraag is zowel van
belang voor het geval het recht op levering van de nog te creëren aandelen in
waarde stijgt als in waarde daalt. Indien de deelnemingsvrijstelling in de voor-
periode niet van toepassing is, kan een verlies op dat recht door de oprichter in
dat tijdvak in mindering van zijn winst worden gebracht. Ingeval sprake is van
een waardestijging, behoeft op grond van het voorzichtigheidsbeginsel van
goed koopmansgebruik deze stijging weliswaar niet terstond tot uitdrukking te
worden gebracht, zodat zij in beginsel ook na de oprichting van de BV kan wor-
den verantwoord, maar na het zogenaamde compartimenteringsarrest HR 2
juli 1986, BNB 1986~3051z, is het de vraag, of de deelnemingsvrijstelling ook
van toepassing is op winsten die zijn toe te rekenen aan een periode waarin de
deelnemingsvrijstelling niet van toepassing was. Een zelfde probleem doet zich
voor indien in de voorperiode sprake is geweest van (materiële) winstuitdelin-
gen aan de oprichter dan wel indien het recht op levering van de toekomstige
aandelen in de voorperiode wordt vervreemd.

Een deelneming in een vennootschap welke binnen het Rijk is gevestigd,
wordt op grond van art. 13, zesde lid, Wet Vpb 1969, aanwezig geacht, indien
de belastingplichtige voor ten minste vijf procent van het nominaal gestorte ka-
pitaal van de vennootschap aandeelhouder is. In art. 13, eerste lid, Wet Vpb
1969, is de zogenaamde annaal-bezitseis opgenomen: de deelnemingsvrijstel-
ling kan slechts in een jaar van toepassing zijn, indien de belastingplichtige se-
dert het begin van dat jaar onafgebroken de deelneming heeft gehad.' 3 Naar
mijn mening kan, uitgaande van een benadering die is gebaseerd op de strek-
king van de deelnemingsvrijstelling (het voorkomen van economisch dubbele
Vpb-heffing), het recht op levering van de nog te creëren aandelen in een op te
richten BV voor wier rekening in de voorperiode een onderneming wordt gedre-
ven, onder bepaalde voorwaarden worden beschouwd als een deelneming in de
zin van art. 13, Wet Vpb 1969. Aan de eis van het nominaal gestort kapitaal
wordt in deze benadering in geval van een preconstitutieve inbreng van de eco-

12. In dit arrest besliste de HR op grond van een redelijke wetstoepassing dat het voordeel uit
hoofde van een deelneming in een beleggingsinstelling was vrijgesteld, omdat het onderwerpelijke
voordeel reeds aanwezig was op een tijdstip, waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing was.
13. De ratio van deze annaal-bezitseis - het tegengaan van dividendstripping - is reeds lange tijd
niet meer actueel. Zowel in het initiatief-wetsvoorstel Vermeend als in het voorstel van de staatsse-
cretaris ter reparatie van de deelnemingsvrijstelling, wordt dan ook voorgesteld de annaal-bezitseis
af te schaffen.
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nomische eigendom van een onderneming voldaan, op het moment dat de on-
derneming voor rekening en risico van de op te richten BV zal worden gedreven.
Op dat moment stort de oprichter immers de economische eigendom van de on-
derneming op de toekomstige aandelen. Behalve een inbreng in natura kan ook
een inbreng in contanten in de voorperiode worden gerealiseerd. Een bijstorting
door de oprichter in de voorperiode als gevolg van in dat tijdvak geleden verlie-
zen, leidt tot een verhoging van het `opgeofferde bedrag' als bedoeld in art. 13,
vijfde lid, Wet Vpb 1969." Gelet op de vijf-procentseis van art. 13, zesde lid,
Wet Vpb 1969, is voor het aanmerken van het recht op levering van de nog te
creëren aandelen als een deelneming, bovendien vereist, dat bepaalbaar is, in
welke mate de oprichter~toekomstig aandeelhouder op enig moment in de
voorperiode participeert in dit nominaal gestorte kapitaal. Aan de annaal-be-
zitseis wordt voldaan indien de oprichter vanaf het begin van het boekjaar het
recht op levering van de nog te creëren aandelen in de op te richten BV heeft.
Het arrest van 2 december 1987, BNB 1988~35, waarin de HR besliste dat de
deelnemingsvrijstelling in het jaar van oprichting van de dochtermaatschappij
niet van toepassing was, omdat niet was voldaan aan de annaal-bezitseis, acht
ik te dezen niet van toepassing. In de tot dit arrest aanleiding gevende casus was
namelijk geen sprake van een aan de oprichting voorafgaande voorperiode
waarin voor rekening van de op te richten dochter een onderneming werd gedre-
ven.

3.2.3. Defiscale eenheid

Voor het geval van een fiscale eenheid met een nieuw opgerichte dochtermaat-
schappij met ingang van haar oprichtingstijdstip, bepaalt standaardvoor-
waarde la voor de toepassing van art. 15, Wet Vpb 1969, het volgende:

`Indien de dochtermaatschappijen bij hun oprichting, tegen uitgifte van
eigen aandelen, activa en passiva overnemen van de moedermaatschappij
worden deze overnemingen geacht te hebben plaatsgevonden onmiddellijk
na het verenigingstijdstip.'

Krachtens deze standaardvoorwaarde wordt de door de moeder behaalde over-
drachtswinst geacht binnen de fiscale eenheid te zijn gerealiseerd, mits de over-
dracht van de activa en passiva tegen uitreiking van aandelen heeft plaatsgevon-
den. In dat geval behoeft de moeder niet af te rekenen over de overdrachtswinst.
Volgens Dijstelbloem' S is de reden voor het stellen van deze voorwaarde gele-
gen in het feit, dat in geval van een voorperiode waarin een onderneming voor
rekening en risico van de op te richten dochter wordt gedreven en die voor de

14. In dezelfde zin: Stevens, Inbrengperikelen, MBB 1987~7-8, blz. 171.
15. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennoot-
schappen, FM nr. 37, 1984, blz. 246.
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start van de fiscale eenheid aanvangt, de overdracht plaatsvindt naar de toe-
stand per een buiten het bereik van de fiscale eenheid liggend tijdstip. Aange-
zien de overdrachtswinst bij de aanvang van de voorperiode wordt veroorzaakt,
is het de vraag of deze winst al dan niet binnen de fiscale eenheid valt. In stan-
daardvoorwaarde la wordt buiten twijfel gesteld, dat de naar de toestand aan
het begin van de voorperiode bepaalde overdrachtswinst binnen de fiscale een-
heid in aanmerking kan worden genomen. Deze opvatting spoort met het in de
resolutie van 21 december 1972, BNB 1973~57, neergelegde standpunt dat de
overdrachtswinst in het jaar van oprichting tot uitdrukking mag worden ge-
bracht. Er schuilt echter nog een addertje onder het gras. Als gevolg van dit
ruime standpunt krijgt de staatssecretaris namelijk tevens te maken met het mo-
gelijke oneigenlijke gebruik dat de 16e standaardvoorwaarde tracht te voorko-
men. Deze voorwaarde ziet op de situatie dat tijdens het bestaan van de fiscale
eenheid buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de dochter
stille reserves van de moeder naar de dochter worden `geschoven'. In dat geval
kan een sanctie (herwaardering van de activa en passiva van de dochter) in wer-
king treden als binnen een bepaalde periode de fiscale eenheid wordt verbroken
en de aandelen in de dochter worden vervreemd of de tegenwaarde van de stille
reserves waarmee `geschoven' is binnen die periode aan de moeder op enigerlei
andere wijze `ten goede komt'. De sanctie van de 16e standaardvoorwaarde is
niet van toepassing indien:

1. tussen de periode van het verschuiven van de stille reserves en het verbreken
van de fiscale eenheid zes of ineer boekjaren zijn geëindigd en

2. tussen de periode tussen het verschuiven van de stille reserves en het moment
waarop de tegenwaarde der verschoven stille reserves aan de moeder ten
goede komt ten minste zes boekjaren zijn geëindigd.

Onder bepaalde voorwaarden wordt de sanctieperiode verkort tot drie jaren na
de laatste overdracht binnen de fiscale eenheid van activa en~of passiva met
stille reserves.' 6

De inbreng van een onderneming tegen uitreiking van aandelen wordt in het
algemeen aangemerkt als een transactie die in beginsel onder de 16e standaard-

16. In punt 9.1 van de resolutie van 20 november 1986, BNB 1987I42, worden daartoe de volgende
voorwaarden gesteld:

I. de onder de 16e standaardvoorwaarde vallende transacties mogen slechts bestaan uit de over-
dracht van moeder aan dochter van een gehele of één of ineer zelfstandige onderdelen van een on-
derneming;
2. het in de lóe standaardvoorwaarde genoemde `ten goede komen' mag niet anders dan door
middel van de vervreemding van aandelen in de betreffende dochter hebben plaatsgevonden;
3. de vervreemding van deze aandelen mag niet binnen drie jaar na de laatste onder I. genoemde
overdracht plaatsvinden.
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voorwaarde valt." Indien sprake is geweest van een preconstitutieve inbreng
van de economische eigendom van een onderneming in de op te richten dochter,
is op het moment dat die inbreng plaatsvindt nog geen sprake van een fiscale
eenheid. In dat geval is het de vraag, wat moet worden verstaan onder het in de
16e standaardvoorwaarde voorkomende begrip `transacties'. Indien daaronder
kan worden begrepen de storting van de economische eigendom van de onder-
neming op de (nog te creëren) aandelen van de op te richten dochter gevolgd
door het accepteren van die storting door een oprichter namens de op te richten
dochter, is de transactie gerealiseerd op een moment dat nog geen sprake was
van een fiscale eenheid, zodat de 16e standaardvoorwaarde niet van toepassing
kan zijn. Indien daarentegen de nadruk wordt gelegd op het verkrijgen door de
dochter van de (economische) eigendom van de preconstitutief ingebrachte on-
derneming, dan heeft de transactie wel binnen de fiscale eenheid plaatsgevon-
den. De belangrijkste reden voor het opnemen van standaardvoorwaarde la is
naar mijn mening gelegen in het feit dat, zoals ook Dijstelbloem constateert18,
met deze voorwaarde de eventuele werking van de 16e standaardvoorwaarde is
veiliggesteld in geval van een inbreng per een bepaalde voor de oprichting van
de dochter gelegen datum. De in de 16e standaardvoorwaarde bedoelde termijn
vangt mijns inziens aan op het moment waarop de BV de economische eigen-
dom verkrijgt van de (preconstitutief) ingebrachte onderneming; dat is het mo-
ment van bekrachtiging dan wel het moment waarop de dochter in de oprich-
tingsakte wordt gebonden aan de preconstitutieve inbreng. Het moment
waarop zij ook de juridische eigendom verkrijgt, acht ik in dit verband niet van
belang.' 9

Standaardvoorwaarde 1a ziet uitsluitend op de figuur van overdracht van ac-
tiva en passiva tegen uitreiking van aandelen. In dit verband merkt Dijstel-
bloem20 terecht op, dat bij interne reorganisaties in het kader van een fiscale
eenheid veelvuldig wordt gekozen voor een overdracht tegen (gedeeltelijke) cre-
ditering of voor een storting in contanten waarna de activa en passiva door de
dochter van de moeder worden gekocht. Ook dan is het denkbaar, dat in de
voorperiode een preconstitutieve inbreng of levering van de economische eigen-
dom van (een gedeelte van) de onderneming plaatsvindt. Indien de overdrachts-
winst vervolgens binnen de fiscale eenheid in aanmerking mag worden geno-
men, ontstaat ook in deze gevallen de noodzaak de 16e standaardvoorwaarde
expliciet op die preconstitutieve inbreng of levering van toepassing te verklaren.

17. Anders: De Vries~Sillevis, Cursus Belastingrecht (onderdeel vennootschapsbelasting) nr.
2.IS.C.
I8. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennoot-
schappen, FM nr. 37, 1984, blz. 247.
19. Vergelijk Vragenrubriek, V-N 1988, blz. 670, punt 38.
20. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennoot-
schappen, FM nr. 37, 1984, blz. 247.

274



Deel 5. Overige fiscale gevolgen van het bestaan
van een voorperiode voor de op te richten BV en
de oprichters



Hoofdstuk XVI. De Wet VB 1964 en de
voorperiode

1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre de oprichter~natuurlijk persoon
die voor rekening van de op te richten BV een preconstitutief ingebrachte on-
derneming drijft, in de voorperiode kan worden geconfronteerd met de Wet VB
1964. Daartoe zal in paragraaf 2 de vermogenspositie van deze oprichter tijdens
de voorperiode worden geanalyseerd. In de paragrafen 3 en 4 wordt vervolgens
nader ingegaan op de vraag of de oprichter in dat tijdvak aanspraak kan maken
op toepassing van respectievelijk de ondernemingsvrijstelling van art. 7, Wet
VB 1964 en een aftrek van latente IB op grond van art. 4, vierde en vijfde lid,
Wet VB 1964. In paragraaf 5 worden ten slotte de gevolgen belicht van het niet-
doorgaan van de oprichting van de BV.

2. Het vermogen van de oprichter tijdens de voorperiode

Een oprichter die de economische eigendom van een door hem gedreven onder-
neming op een in de voorperiode gelegen datum preconstitutief inbrengt, ver-
krijgt op dat moment een voorwaardelijk recht op levering van nog te creëren
aandelen in de op te richten BV. Mede gelet op het in paragraaf 3 nader te be-
handelen arrest van 13 juni 1984, BNB 1984~239, zal hij zolang de oprichting
nog niet is gerealiseerd, bovendien de preconstitutief ingebrachte bestanddelen
van de onderneming tot zijn vermogen dienen te rekenen. Daar staat tegenover,
dat hij een voorwaardelijke verplichting met betrekking tot de inbreng van de
onderneming in aanmerking kan nemen. Voordat de BV in de akte van oprich-
ting wordt gebonden aan de inbreng dan wel de inbreng door haar wordt be-
krachtigd, kan de oprichter immers niet van zijn stortingsplicht worden be-
vrijd. Dit betekent, dat de balans van een oprichter tijdens de voorperiode de
volgende elementen kan bevatten:

Ondernemingsactiva
Recht op levering van te creëren aandelen

Ondernemingspassiva
Inbrengverplichting
Vermogen
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De in de voorperiode in aanmerking te nemen waarde van de onderneming is
naar mijn mening de waarde op de datum waarop de onderneming voor reke-
ning van de op te richten BV zal worden gedreven. Na die datum optredende
waardeveranderingen gaan immers in eerste instantie niet meer de oprichter
maar de op te richten BV aan. Deze waarde is gelijk aan de intrinsieke waarde
op die datum, rekening houdend met onder andere art. 4, tweede lid, Wet VB
1964 (met goodwill mag slechts rekening worden gehouden voor zover daaraan
voor de heffing van IB een boekwaarde is toegekend), en art. 9, tweede lid, Wet
VB 1964 (`Bezittingen behorende tot wat in het economisch verkeer als een een-
heid pleegt te worden beschouwd, worden in aanmerking genomen met inacht-
neming van die omstandigheid'). De inbrengverplichting kan - mits sprake is
van een kans van 10001o dat de oprichting van de BV doorgang vindt - in begin-
sel op dezelfde waarde worden gesteld als de waarde van de onderneming. Een
discrepantie tussen beide waarden kan worden veroorzaakt door de aanwezig-
heid van goodwill op het moment waarop de onderneming voor rekening van de
op te richten BV zal worden gedreven. De waarde van de onderneming - inclu-
sief de goodwill - op de dag met ingang waarvan deze voor rekening van de op
te richten BV wordt gedreven, is bepalend voor de omvang van de inbrengver-
plichting van de oprichter. Bij de waardering van de ondernemingsbestandde-
len dient echter rekening te worden gehouden met voornoemd art. 4, tweede lid,
Wet VB 1964. In het arrest van 30 november 1955, BNB 1956~21, inzake de
waardering van een verplichting tot levering van een boerderij, besliste de HR
dat een redelijke wetstoepassing met zich meebrengt de waarde van de verplich-
ting tot levering van een zaak te stellen op het bedrag waarop die zaak als
bestanddeel van het vermogen volgens de wettelijke bepalingen in aanmerking
moet worden genomen. Voor het geval van de voorperiode zou dit betekenen
dat de (niet voor de IB geactiveerde) goodwill ook niet mag worden meegeno-
men bij de vaststelling van de waarde van de inbrengverplichting van de oprich-
ter. In dit verband kan eveneens een parallel worden getrokken met het arrest
van 6 december 1967, BNB 1968~35, waarin de HR voor het geval van een reeds
verkocht maar nog niet geleverd huis besliste, dat tijdens de periode tussen ver-
koop en levering in het vermogen van de verkoper drie afzonderlijke bestandde-
len moeten worden onderscheiden, te weten het onroerend goed, de verplich-
ting tot levering en de vordering op de koopsom. Indien de afwikkeling van de
verkoop niet twijfelachtig is, zijn de waarde van het onroerend goed en de leve-
ringsverplichting aan elkaar gelijk.'

Bij de waardering van het voorwaardelijk recht op levering van de te creëren
aandelen zullen alle op de voor de heffing van de VB relevante peildatum be-
kende gegevens in aanmerking dienen te worden genomen, derhalve inclusief de
kans dat de oprichting van de BV geen doorgang zal vinden. Naar mijn mening
dient verder de waardering van dit recht op dezelfde wijze plaats te vinden als de
waardering van een pakket incourante aandelen. In het algemeen geldt dat voor

I. Vergelijk ook de noot van Lancée bij dit arrest.
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de waardering van een recht op levering van een zaak - afgezien van omstan-
digheden die de levering uitstellen of onzeker maken - de waarde van die zaak
zelf beslissend is. z Dit impliceert, dat zowel met de intrinsieke waarde als met de
rentabiliteitswaarde van het in de in te brengen onderneming geïnvesteerde ver-
mogen rekening moet worden gehouden. Anders dan bij de waardering van de
ondernemingsbestanddelen, kan de waardering van het recht op levering van de
nog te creëren aandelen derhalve mede worden beïnvloed door de aanwezigheid
van zelf gekweekte (voor de IB niet geactiveerde) goodwill dan wel een even-
tuele onderrentabiliteit van het in de in te brengen onderneming geïnvesteerde
vermogen. Bartel3 en Witteveen' zijn van mening dat per saldo de onderne-
mingsbestanddelen in de heffing moeten worden betrokken. Dit standpunt
vloeit voort uit de veronderstelling dat de waarde van het recht op levering van
de te creëren aandelen en de inbrengverplichting aan elkaar gelijk zijn. Afgezien

van vorenvermeld arrest HR 30 november 1955, BNB 1956~21, is dit naar mijn
mening slechts het geval op de eerste dag waarop de onderneming voor rekening
en risico van de op te richten BV zal worden gedreven. Daarna zal de waarde
van het recht op levering van de toekomstige aandelen worden beïnvloed door

- onder andere - de winstontwikkeling in de voorperiode. De waarde van de
inbrengverplichting blijft daarentegen in geval van een preconstitutieve inbreng
van de economische eigendom van een onderneming gelijk aan de daaraan toe-

gekende waarde ten tijde van die inbreng. Dit betekent, dat na de preconstitu-
tieve inbreng van de economische eigendom van een onderneming, de waarde
van het vermogen van de oprichter per saldo voornamelijk zal worden bepaaid
door de waarde van het voorwaardelijke recht op levering van de te creëren aan-
delen in de op te richten BV. In de Nota naar aanleiding van het Eindverslag bij
de Wet van 24 april 1986, Stbl. 248, tot uitbreiding van de ondernemings-
vrijstelling, wordt in dit verband op blz. 7 het volgende opgemerkt:

`Tijdens de voorperiode heeft de belastingplichtige als vermogen dat betrek-
king heeft op de in te brengen onderneming in hoofdzaak het recht op leve-
ring van aandelen'.

Interessant is verder een passage op blz. 6 van het Voorlopig Verslag bij voren-

genoemde Wet van 24 april 1986, Stbl. 248, waarin de volgende casus met daar-

aan verbonden vraagstelling wordt gepresenteerd:

2. HR 4 juni 1951, B. 9044; HR IS december 1954, BNB 1955~25; HR 30 november 1955, BNB

1956~21; HR 5 december 1962, BNB 1963~23.
3. Bartel, Familievennootschappen, FM nr. 2, derde druk, 1981, blz. 35.
4. Witteveen, Cursus Belastingrecht (onderdeel vermogensbelasting), nr. 2.4.I.F, onder j, en zijn

aantekening in FED 1985~228 (HR 13 juni 1984, BNB 1984I239); vergelijk eveneens Hof 's-Gra-

venhage 15 januari 1981, BNB 1982~117, en Hof Amsterdam 27 februari 1987, FED l988~552 (in-

zake successierecht).
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`Een ondernemer heeft per 1 januari 1982 een onderneming waarvan het ver-
mogen volgens de fiscale balans f 450 000 bedraagt. Tot deze onderneming
behoren onroerende goederen met een meerwaarde ten opzichte van de fis-
cale balans van f 100 000. Tevens is de meerwaarde van de goodwill van deze
onderneming te stellen op f 150 000. Op 2 januari 1982 wordt een zoge-
naamde voorovereenkomst gesloten, waarbij wordt overeengekomen dat de
onderneming met ingang van 1 januari 1982, zal worden gedreven voor reke-
ning en risico van een op te richten besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid. Genoemde BV komt op 1 februari 1983 tot stand. De winst
over 1982 bedraagt f 140 000 voor aftrek van enige arbeidsbeloning. Het
saldo van de onttrekkingen en stortingen van de ondernemer~toekomstig
enig-aandeelhouder over 1982 bedraagt negatief f 50 000 zodat er ten op-
zichte van 1 januari 1982 op 1 januari 1983 een saldo vermogensvermeerde-
ring is van f 90 000. De meerwaarde van het onroerend goed alsmede van de
goodwill, is op 1 januari 1983 gelijk aan die op 1 januari 1982. (. ..) De vraag
welke bij deze casus naar voren komt is op welke waarde het betreffende on-
dernemingsvermogen per 1 januari 1983 in de aangifte vermogensbelasting
moet worden vermeld. Is dit f 450 000 vermeerderd met f 100 000 meer-
waarde onroerend goed en verminderd met f 50 000 saldo onttrekkingen~
stortingen?'

In de MvA, blz. 9 en 10, geeft de staatssecretaris het volgende antwoord:

`Het standpunt dat geen rekening zou moeten worden gehouden met de winst
over 1982, maar wel met het saldo van onttrekkingen en stortingen in dat
jaar, delen wij niet. Nu door het arrest van de Hoge Raad van 13 juni 1984,
BNB 1984~239 met noot van mr. P. den Boer, vast is komen te staan dat een
dergelijke onderneming vanaf het moment dat zij voor rekeníng van de ven-
nootschap in oprichting wordt gedreven, niet meer moet worden aangemerkt
als een voor rekening van de belastingplichtige gedreven onderneming, zal de
heffing van de vermogensbelasting moeten aansluiten bij de uit de voorover-
eenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen. Deze moeten evenals het
aanwezige ondernemingsvermogen worden gewaardeerd op de waarde in het
economisch verkeer. Bij de waardering van het uit de voorovereenkomst
voortvloeiende recht op de verkrijging van aandelen (cursivering van mij;
P.E.) moet rekening worden gehouden met de in het voorafgaande jaar be-
haalde winst en de daarover te betalen vennootschapsbelasting. (Ten aanzien
van de goodwill:) Sinds 1 januari 1981 wordt krachtens artikel4, tweede lid
van genoemde wet wel rekening gehouden met goodwill waaraan voor de hef-
fing van de inkomstenbelasting een boekwaarde wordt toegekend. Beslissend
zal derhalve zijn of dit het geval is. Afhankelijk van de omstandigheden zal
dit het geval zijn, indien ter zake van de inbreng wordt afgerekend in de in-
komstenbelasting.'
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Het eerste gedeelte van dit antwoord spoort met mijn standpunt dat voorname-
lijk het recht op levering van de nog te creëren aandelen bepalend is voor de ver-
mogenspositie van de oprichter tijdens de voorperiode alsmede dat de waarde-
ring van dat recht op dezelfde wijze dient plaats te vinden als de waardering van
een pakket incourante aandelen. Bij die waardering dient rekening te worden
gehouden met de in de voorperiode behaalde winst en de daarover te betalen
Vpb. In de voorperiode plaatsvindende onttrekkingen hebben een negatieve in-
vloed op die waarde. Niet juist is naar mijn mening de daaropvolgende passage
inzake de goodwill. Ongeacht het bepaalde in art. 4, tweede lid, Wet VB 1964,
zal de waarde van het recht op levering van de te creëren aandelen immers mede
worden bepaald door de in de onderneming aanwezige goodwill. De vraag of ter
zake van de inbreng al dan niet wordt afgerekend in de IB, is wat dit betreft niet
van belang.

3. De ondernemingsvrijstelling

Nadat de samenstelling van het vermogen van de oprichters is vastgesteld, komt
de vraag aan de orde of ter zake van (een gedeelte van) dat vermogen de onder-
nemingsvrijstelling van art. 7, Wet VB 1964 van toepassing is. Deze vrijstelling
werd in 19755 ingevoerd als tijdelijke stimuleringsmaatregel voor ondernemers.
In 1981 werd zij definitief in art. 7, Wet VB 1964 opgenomen.b De ratio van de
ondernemingsvrijstelling moet worden gezocht in het gebonden karakter van
ondernemingsvermogen. Ondernemingsvermogen kan niet zonder meer door
een ondernemer vrijelijk worden aangewend, aangezien dit vermogen, zoals
Geppaart' het uitdrukt,

`een onmisbaar economisch draagvlak vormt voor de duurzaamheid van een
organisatie waarin arbeid en kapitaal samenwerken'.

Doordat het consumeren van ondernemingsvermogen rechtstreeks leidt tot in-
komensverlies, kan het karakter van een bestedingsreserve aan dit vermogen ge-
heel ofgedeeltelijk worden ontzegd. Als gevolg van het voorop staan van de in-
komensfunctie van dit vermogen is een vrijstelling volgens de wetgever op zijn
plaats. Aanvankelijk werd het in een onderneming belegde vermogen tot een
bepaald bedrag rechtstreeks vrijgesteld. Met ingang van 1981 werd de vrijstel-
ling verruimd in die zin, dat vermogen beneden een bepaald bedrag geheel werd
vrijgesteld en boven dat bedrag voor de helft met een minimum en een maxi-
mum. Sedert 1986 wordt het ondernemingsvermogen beneden een bepaald be-

5. Wet van 19 december 1974, Stbl. 777.
6. Wet van 17 december 1980, Stbl. 685.
7. Geppaart, De ondernemingsvrijstelling in de vermogensbelasting, Recht van spreken ( Meering-
bundel), 1984, blz. 149.
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drag geheel vrijgesteld en boven dat bedrag voor 40~1o met een bepaald maxi-
mum.

Vóór de uitbreiding per 1 januari 19858, kon deze vrijstelling uitsluitend wor-
den toegepast door de belastingplichtige,

`voor wiens rekening een of ineerdere ondernemingen worden gedreven,
daaronder begrepen hij die anders dan als aandeelhouder medegerechtigd is
tot het vermogen van een of ineerdere ondernemingen'.

Deze omschrijving is rechtstreeks ontleend aan art. 6, eerste lid, Wet IB 1964.
Voor de oprichter die voor rekening van de op te richten BV een onderneming
drijft had dit tot consequentie, dat hij in de voorperiode geen aanspraak kon
maken op de ondernemingsvrijstelling. Dit werd bevestigd door de HR in het
arrest van 13 juni 1984, BNB 1984~239.9 Eerder hadden het Hof 's-Hertogen-
bosch en het Hof's-Gravenhage in de uitspraken van respectievelijk 29 septem-
ber 1978, BNB 1979~242, en 15 januari 1981, BNB 1982~117, reeds in deze zin
beslist. Eerstgenoemd hof besliste in de uitspraak van 24 november 1978, BNB
1980~28, dat de ondernemingsvrijstelling wel van toepassing is in de voor-voor-
periode aangezien in dat tijdvak de onderneming nog voor rekening van de
oprichter wordt gedreven.'a In de tot het arrest van 13 juni 1984, BNB 1984~
239, aanleiding gevende casus had belanghebbende op 14 maart 1978 een op-
richtings- annex inbrengovereenkomst gesloten op grond waarvan vanaf 1 ja-
nuari 1978 de in te brengen onderneming voor rekening van een op te richten BV
werd gedreven. De oprichting en inbreng vonden plaats bij notariële akte van 18
januari 1979. In geschil was, of belanghebbende over het voorperiodejaar 1979
de ondernemingsvrijstelling kon toepassen. Het Hof Amsterdam stelde de in-
specteur in het gelijk. De ondernemingsvrijstelling kon niet worden toegepast
omdat in 1979 de onderneming niet meer voor rekening van belanghebbende
werd gedreven. Het hof voegde daaraan toe:

`Hieraan doet niet af dat de besloten vennootschap eerst op 18 januari 1979 is
opgericht, noch dat tot die datum de vermogensbestanddelen van de onder-
neming nog steeds behoorden tot belanghebbendes ondernemingsvermo-
gen'.

In cassatie wees belanghebbende onder andere op het voor de IB gewezen arrest
van 29 april 1981, BNB 1981 I225, waarin werd beslist dat gedurende de voorpe-
riode de vermogensbestanddelen van de voor rekening van de op te richten BV

8. Wet van 24 april 1986, Stbl. 248.
9. Vergelijk over dit arresr. Den Boer, annotatie in BNB 1984~239; Witteveen, aantekening in FED
1985~228; Linders, aantekening in WPNR 1985~5731, blz. 203; Van Kalmthout, aantekening in
TVVS 1984~9, blz. 230; Geppaart, Vermogensbelasting, tweede druk, 1983, blz. 104, en Doorne-
bal, Vermogensbelastíng en ondernemingsvermogen, WFR 1984I5551, blz. 1081.
10. Anders: Redactie V-N, Vragenrubriek, V-N 1977, blz. 426, punt 25.
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gedreven onderneming tot het ondernemingsvermogen van de oprichters blij-
ven behoren. Het cassatieberoep werd echter door de HR verworpen:

`dat het Hof op grond van de in zijn uitspraak vastgestelde feiten terecht
heeft geoordeeld dat belanghebbende op 1 januari 1979 niet meer kon wor-
den beschouwd als een belastingplichtige voor wiens rekening de onderne-
ming werd gedreven in de zin van artikel 7, lid 2, van de Wet op de vermo-
gensbelasting 1964;

dat het Hof zich van dit oordeel niet mocht laten weerhouden door de om-
standigheid dat de tot het ondernemingsvermogen behorende bestanddelen
in de periode tot de oprichting van de besloten vennootschap nog aan belang-
hebbende bleven toebehoren'.

Bij de Wet van 24 april 1986, Stbl. 248, tot uitbreiding van de ondernemings-
vrijstelling in de vermogensbelasting, werd de ondernemingsvrijstelling in art.
7, derde lid, letter b, Wet VB 1964, met ingang van 1 januari 1985 mede van toe-
passing verklaard op het vermogen dat betrekking heeft op:

`een onderneming die voor rekening van de belastingplichtige is gedreven en
ten aanzien waarvan hij zich heeft verplicht deze in te brengen in een naar Ne-
derlands recht op te richten vennootschap met een in aandelen verdeeld kapi-
taal, voor zover die inbreng geschiedt tegen uitreiking van aandelen en plaats-
vindt binnen twee jaren nadat de verplichting daartoe is aangegaan'.

Dit is tot dusverre de enige bepaling in een fiscale wet die expliciet betrekking
heeft op de voorperiode. Deze bepaling kan niet los worden gezien van het be-
paalde in art. 7, derde lid, letter c, Wet VB 1964, waarin de ondernemings-
vrijstelling mede van toepassing wordt verklaard op het vermogen dat betrek-
king heeft op:

`aandelen die voor de belastingplichtige behoren tot een aanmerkelijk belang
in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, in een binnen het Rijk
gevestigde vennootschap, niet zijnde een beleggingsinstelling in de zin van ar-
tike128 van de Wet op de vennootschapsbelasting (Stbl. 469) of een lichaam
als bedoeld in artikel 8, tweede lid, letter b, van die wet'.

Ten aanzien van de aanmerkelijk-belanghouder geldt de ondernemingsvrijstel-
ling omdat in de visie van de wetgever het in de aanmerkelijk-belangaandelen
geïnvesteerde vermogen evenzeer aan het bedrijf gebonden is als dat het geval is
bij het tot een persoonlijke onderneming behorende vermogen. Teneinde de pe-
riode tussen het persoonlijk ondernemerschap en het zijn van aanmerkelijk-be-
langhouder te overbruggen, is de ondernemingsvrijstelling tevens van toepas-
sing verklaard op de in de voorperiode voor rekening van de op te richten BV ge-
dreven onderneming. In de MvT, blz. 6, wordt dit aldus verwoord:
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`Waar de inbreng in de vennootschap geschiedt tegen uitreiking van aande-
len, zal de belastingplichtige die zijn onderneming omzet in een daartoe opge-
richte vennootschap nagenoeg altijd daarin een aanmerkelijk belang krijgen.
Omdat in dit wetsontwerp tevens wordt voorgesteld het vermogen dat bestaat
uit tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen voor de ondernemings-
vrijstelling in aanmerking te laten komen, ligt het ons inziens voor de hand de
ondernemer die bezig is met de oprichting van zo'n vennootschap en is over-
eengekomen zijn bedrijf vanaf een bepaalde datum voor rekening van die
vennootschap te drijven, in die periode de vrijstelling te laten behouden.
Daarom wordt in het aan artikel7 toe te voegen nieuwe derde lid in onderdeel
b bepaald, dat het vermogen dat op een dergelijke onderneming betrekking
heeft, voor de ondernemingsvrijstelling in aanmerking komt. Daarbij wordt
voorgeschreven dat de inbreng uiterlijk binnen twee jaren na het aangaan van
de voorovereenkomst dient plaats te vinden. Dat is een voldoende ruime pe-
riode voor de oprichting van een vennootschap. Verder geldt deze verruiming
van de vrijstelling alleen voor dat gedeelte van het vermogen dat na de tot-
standkoming van de vennootschap ook nog voor de vrijstelling in aanmer-
king komt, namelijk voor dat gedeelte waarvoor bij de oprichting aandelen
worden verkregen. In dit verband wordt nader bepaald dat het moet gaan om
een naar Nederlands recht op te richten vennootschap. Dit hangt samen met
het voorstel om de vrijstelling voor de aanmerkelijk belanghouder alleen te
laten gelden bij een in Nederland gevestigde vennootschap. De bedoeling van
de onderhavige uitbreiding is immers alleen de periode die ligt tussen het per-
soonlijke ondernemerschap en het aanmerkelijk belanghouderschap te over-
bruggen. Het ligt voor de hand in die periode niet meer vrij te stellen dan
daarna gebeurt.'

Het resultaat hiervan is, dat de oprichter die de economische eigendom van zijn
onderneming preconstitutief heeft ingebracht, voor wat betreft de toepassing
van de ondernemingsvrijstelling een speciale positie heeft verkregen. Anders
dan de ondernemer kan hij slechts in aanmerking komen voor de vrijstelling
voor zover het in de over te dragen onderneming geïnvesteerde vermogen staat
tegenover uit te reiken aandelen. Zijn positie verschilt van die van de aanmerke-
lijk-belanghouder doordat - gelet op art. 4, tweede lid, Wet VB 1964 - de in
de voorperiode toe te passen vrijstelling geen betrekking kan hebben op de in de
onderneming aanwezige (voor de toepassing van de IB niet geactiveerde) good-
will ofonderrentabiliteit. Bovendien wordt voor de toepassing van de onderne-
mingsvrijstelling in de voorperiode niet als voorwaarde gesteld, dat de op te
richten vennootschap geen beleggingsinstelling in de zin van art. 28, Wet Vpb
1969 of een beleggingslichaam in de zin van art. 8, tweede lid, Wet Vpb 1969
mag zijn. Deze verschillen in behandeling tussen de oprichter en de aanmerke-
lijk-belanghouder worden voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de on-
dernemingsvrijstelling in de voorperiode geen betrekking heeft op de waarde
van het recht op levering van de te creëren aandelen, maar op het tot de in te
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brengen onderneming behorende vermogen. Ik vind het terecht dat de oprichter
niet op één lijn wordt gesteld met de ondernemer. Er is naar mijn mening echter
geen reden voor het aangegeven verschil in behandeling met de aanmerkelijk-
belanghouder. In aansluiting op het betoog van hoofdstuk XIV, kan naar mijn
mening een oprichter die de economische eigendom van zijn onderneming pre-
constitutief heeft ingebracht, met betrekking tot het recht op levering van de
nog te creëren aandelen worden aangemerkt als aanmerkelijk-belanghouder.
Dit geldt naar mijn mening evenzeer voor de toepassing van de (verruimde) on-
dernemingsvrijstelling. Het zou dan ook mijn voorkeur hebben gehad, indien
in plaats van het huidige art. 7, derde lid, letter b, Wet VB 1964, aan art. 7,
derde lid, letter c, Wet VB 1964, de volgende passage was toegevoegd:

`Met de in de vorige volzin bedoelde aandelen worden gelijkgesteld rechten
op levering van te creëren aandelen in een naar Nederlands recht op te richten
vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal voor zover die rechten
zijn verkregen als gevolg van de door de belastingplichtige op zich genomen
verplichting een in het verleden voor zijn rekening gedreven onderneming per
een bepaalde aan de oprichting voorafgaande datum in te brengen in die op te
richten vennootschap.'

Uitgaande van de door mij op doel en strekking van de aanmerkelijk-belangre-
geling gebaseerde interpretatie van art. 39, Wet IB 1964, in geval van een voor-
periode waarin voor rekening van de op te richten BV een onderneming wordt
gedreven, zou men zelfs kunnen volstaan met het schrappen van art. 7, derde
lid, letter b, Wet VB 1964. Het bepaalde in letter c zou dan met betrekking tot
het recht op levering van de nog te creëren aandelen in de op te richten BV, even-
eens kunnen worden toegepast door de oprichter~toekomstig aandeelhouder
die voor rekening van die op te richten BV een onderneming drijft.

Het is onduidelijk wat de reikwijdte is van de in art. 7, derde lid, letter b, Wet
VB 1964, opgenomen eis dat de inbreng van de onderneming binnen twee jaren
na de inbrengovereenkomst dient plaats te vinden. In de eerste plaats kan de
term inbreng voor verwarring zorgen ingeval sprake is van een preconstitutieve
inbreng van de economische eigendom van de onderneming. In de door mij ge-
hanteerde terminologie (zie paragraaf 2 van hoofdstuk III) heeft de inbreng dan
reeds in de voorperiode plaatsgevonden. Ik ga ervan uit, dat in dat geval als
eindpunt van de tweejaarstoets geldt het moment waarop de BV de eigendom
verwerft van de tot de preconstitutief ingebrachte onderneming behorende za-
ken. In de tweede plaats kan men zich de vraag stellen wat dient te gebeuren in-
dien de tweejaarsperiode wordt overschreden. Naar mijn mening kan in dat ge-
val niet worden teruggekomen op de reeds in de voorperiode toegepaste vrijstel-
lingen. Uitgaande van een reële voorperiode was in dat tijdvak immers wel de-
gelijk sprake van vermogen met een gebonden karakter. De stelling dat het
overschrijden van de tweejaarstermijn de realiteitswaarde aan de reeds gepas-
seerde voorperiode ontneemt, gaat mijns inziens te ver. Die toets dient niet ach-
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teraf te worden aangelegd, maar op het moment dat de oprichter toepassing
claimt van de in art. 7, derde lid, letter b, Wet VB 1964, bedoelde vrijstelling.
Daar komt bij, dat indien achteraf de gehele voorperiode wordt ontkend,
meestal zal moeten worden vastgesteld dat de onderneming in de (vermeende)
voorperiodejaren voor rekeningvan de `oprichter' is gedreven, zodat er geen re-
den is de in die jaren door hem toegepaste ondernemingsvrijstelling terug te
draaien. ~~ Ik ga ervan uit, dat het overschrijden van de tweejaarstermijn tot ge-
volg heeft, dat vanaf het overschrijdingsmoment geen beroep meer kan worden
gedaan op de vrijstelling van art. 7, derde lid, letter b, Wet VB 1964. Vanaf dat
moment zal geen realiteitswaarde meer worden toegekend aan de voorperiode.
De ex-oprichter kan weer in aanmerking komen voor de ondernemingsvrijstel-
ling van art. 7, tweede lid, Wet VB 1964, vanaf het moment dat de onderneming
weer rechtstreeks voor zijn rekening wordt gedreven.

4. De aftrek van latente IB

Art. 4, vierde lid, Wet VB 1964, bevat een limitatieve opsomming van latente
IB-schulden die voor de bepaling van het voor de VB relevante vermogen tot een
forfaitair bepaald gedeelte tot de schulden kunnen worden gerekend. Het be-
treft hier de IB die de belastingplichtige na het begin van het kalenderjaar ver-
schuldigd kan worden ter zake van:

a. in het vermogen van een onderneming van de belastingplichtige begrepen re-
serves, alsmede afnemingen van de oudedagsreserve in de zin van de Wet IB
1964;

b. termijnen van in het vermogen begrepen, doch niet tot het vermogen van een
onderneming behorende, rechten welke periodieke opbrengsten opleveren
(stamrechten);

c. in het vermogen begrepen aandelen, winstbewijzen en bewijzen van deelge-
rechtigdheid welke tot een aanmerkelijk belang behoren in de zin van de Wet
IB 1964.

In geval van een ruisende inbreng van een onderneming per een bepaalde in de
voorperiode gelegen datum, zal de overdrachtswinst worden bepaald naar de
toestand op die betreffende datum. In de resolutie van 21 december 1972, BNB
1973~57, is toegestaan, dat deze winst ook in het jaar van oprichting van de BV
tot uitdrukking mag worden gebracht.tz Indien in het jaar van de preconstitu-
tieve inbrengovereenkomst wordt afgerekend, ontstaat een actuele belasting-
schuld, waarmee bij de bepaling van het vermogen rekening kan worden gehou-

1 I. Vergelijk Witteveen, Cursus Belastingrecht (onderdeel vermogensbelasting), nr. 2.4.4.G.
12. Vergelijk paragraaf 3.2 van hoofdstuk XI.
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den." Indien echter conform de resolutie wordt geopteerd voor het in aanmer-
king nemen van de stakingswinst in het jaar van oprichting, doet zich de vraag
voor, of in de voorperiode met deze latente IB-schuld op de voet van art. 4,
vierde lid, letter a, Wet VB 1964, rekening kan worden gehouden. Doornebal"
beantwoordt deze vraag ontkennend omdat zijns inziens de bestanddelen van
de in te brengen onderneming voor de toepassing van de Wet VB 1964 in de
voorperiode niet meer tot het ondernemingsvermogen behoren. Hij beroept
zich daarbij onder andere op het arrest HR 28 november 1979, BNB 1980~155,
waarin de HR oordeelde dat een bij de overdracht van een onderneming bedon-
gen winstrecht, voor de toepassing van art. 4, vierde lid, Wet VB 1964, dient te
worden beschouwd als een niet tot het vermogen van een onderneming beho-
rend recht dat periodieke opbrengsten oplevert. Aan die beslissing stond niet in
de weg, dat voor de toepassing van de Wet IB 1964 het winstrecht wel werd aan-
gemerkt als ondernemingsvermogen. Volgens de MvA, blz. 10 van de Wet van
24 april 1986, Stbl. 248, tot uitbreiding van de ondernemingsvrijstelling, kan in
de voorperiode geen sprake zijn van een aftrek van latente IB omdat in het
vijfde lid, letter a van art. 4, Wet VB 1964 wordt gesproken over `het bedrag aan
vermogen dat door de belastingplichtige is belegd in een of ineer voor diens re-
kening gedreven ondernemingen'.

In beginsel ben ik het eens met de stelling dat hetgeen voor de toepassing van
de Wet IB 1964 als ondernemingsvermogen geldt niet automatisch ook voor de
toepassing van de Wet VB 1964 als ondernemingsvermogen moet worden aan-
gemerkt. Aan beide wetten liggen immers verschillende rechtsgronden ten
grondslag. Dit geldt in beginsel ook voor de vermogensetikettering van de in de
voorperiode voor rekening van een op te richten BV gedreven onderneming. In
hoofdstuk X heb ik het standpunt ingenomen, dat de beslissing van de HR in
BNB 1981 ~225 en BNB 1988I332 dat de tot de in te brengen onderneming beho-
rende bestanddelen tot de oprichting van de BV tot het ondernemingsvermogen
van de oprichters moeten worden gerekend, waarschijnlijk is terug te voeren op
het totaal-winstbegrip van art. 7, Wet IB 1964. Een andersluidende beslissing
zou hebben geleid tot een inbreuk op dit totaal-winstbegrip. Aangezien de Wet
VB 1964 niets te maken heeft met art. 7, Wet IB 1964, zijn deze arresten niet
automatisch van toepassing op - bijvoorbeeld - de regeling van de onderne-
mingsvrijstelling van art. 7, tweede lid, Wet VB 1964. Voor de toepassing van die
vrijstelling geldt bovendien - afgezien van de verruiming per 1 januari 1985 -
als extra eis, dat de onderneming voor rekening van de belastingplichtige moet
worden gedreven. Ik ben het met Doornebal' S eens, dat de HR om die reden in
het arrest van 13 juni 1984, BNB 1984~239, de vraag of de ondernemings-
bestanddelen in de voorperiode voor de toepassing van de Wet VB 1964 tot het

13. In dezelfde zin: MvA, blz. ]0 van de Wet van 24 april 1986, Stbl. 248.

14. Doornebal, Vermogensbelasting en ondernemingsvermogen, WFR 1984~5551, blz. 1088.
I5. Doornebal, Vermogensbelasting en ondernemingsvermogen, WFR 1984~5551, blz. 1087.
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ondernemingsvermogen moeten worden gerekend, in het midden kon laten.' 6
Voor de toepassing van art. 4, vierde en vij fde lid, Wet VB 1964, moet daarente-
gen naar mijn mening wél primair aansluiting worden gezocht bij de voor de
Wet IB 1964 geldende vermogensetikettering. Het gaat in die bepalingen im-
mers om de berekening van de latente IB-schulden, zodat ook de voor de toe-
passing van de Wet IB 1964 geldende kwalificaties moeten worden overgeno-
men. Vorengenoemd arrest BNB 1980~155 acht ik dan ook principieel onjuist.
Indien het winstrecht voor de toepassing van de IB wordt aangemerkt als onder-
nemingsvermogen zal de hoogte van de uiteindelijk over dat recht verschul-
digde IB ook door die kwalificatie worden bepaald. Het vorenstaande geldt
evenzeer voor de oprichter. Indien hij opteert voor het in aanmerking nemen
van de stakingswinst in een later jaar dan het jaar waarin de inbrengovereen-
komst is gesloten, heeft hij in de voorperiode te maken met een latente IB-
schuld ter zake van de in de onderneming begrepen stille reserves, berekend
naar de toestand op het moment waarop de onderneming voor rekening van de
op te richten BV zal worden gedreven. Bovendien zal hij na afloop van de voor-
periode kunnen worden geconfronteerd met een afrekeningsverplichting over
de FOR. Ik acht het dan ook zowel in overeenstemming met de ratio van art. 4,
vierde lid, letter a, Wet VB 1964, als met de tekst van die bepaling, dat de op-
richter in dat geval rekening kan houden met een forfaitair bepaalde latente IB-
schuld. Het bepaalde in art. 4, vijfde lid, letter a, Wet VB 1964, dat betrekking
heeft op de berekeningswijze van die aftrek, doet daaraan mijns inziens niets af.
De passage inzake het voor-rekening-van-criterium is naderhand in die bepa-
ling opgenomen omdat bij de berekening van de latente IB rekening moest wor-
den gehouden met de ondernemingsvrijstelling, waarin dit criterium centraal
stond." Mijns inziens dient deze passage dan ook te worden gelezen met het
oog op die vrijstelling. Haar betekenis gaat niet zo ver, dat zij de aftrek in de
voorperiode wegens een latente IB-schuld kan blokkeren.

In het door mij voorgestelde systeem kunnen de oprichters ten aanzien van
het recht op levering van de te creëren aandelen onder omstandigheden worden
aangemerkt als aanmerkelijk-belanghouders. Dit heeft tot gevolg, dat zij in de
voorperiode tevens kunnen worden geconfronteerd met een latente IB-schuld
als bedoeld in art. 4, vierde lid, letter c, Wet VB 1964. Hierbij sluit aan, dat de
aanmerkelijk-belangverkrijgingsprijs wordt bepaald naar de situatie op het
moment waarop de onderneming voor rekening van de op te richten BV zal
worden gedreven. Aangezien in het door mij voorgestane systeem de onderne-
mingsvrijstelling niet moet worden toegepast op het tot de in te brengen onder-

16. Anders dan het HofAmsterdam, dat expliciet overwoog, dat tot de oprichtingsdatum de vermo-
gensbestanddelen van de onderneming nog steeds tot belanghebbendes ondernemingsvermogen be-
hoorden, heeft de HR het over `tot het ondernemingsvermogen behorende bestanddelen (die) in de
(voorperiode) nog aan belanghebbende bleven toebehoren'. De HR laat zich derhalve niet expliciet
uit over de vraag of de ondernemingsactiva en - passiva in de voorperiode nog ondernemingsver-
mogen vormen.
17. Wet van 17 december 1980, Stbl. 685.
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neming behorende vermogen, maar op het recht op levering van de te creëren
aandelen in de op te richten BV, zal bij het berekenen van deze IB-latentie reke-
ning moeten worden gehouden met de mate waarin van die vrijstelling in de
voorperiode gebruik is gemaakt.' 8

Ter illustratie, het volgende - eenvoudige - voorbeeld:

Per 1 maart 1987 wordt door X een onderneming ingebracht in de door hem op
te richten BV X. De werkelijke waarde van deze onderneming (er is op dat mo-
ment geen sprake van goodwill) bedraagt op die datum f 500 000. De fiscale
boekwaarde is f 300 000. De balans van X per 1 maart 1987 ziet er als volgt uit:

onderneming f 500 000
recht op toek. aandelen f 500 000

inbrengverplichting f 500 000
vermogen f 500 000

Op 1 maart 1988 wordt BV X opgericht. De stakingswinst ad f 200 000 wordt in
1988 in aanmerking genomen. De balans van X per 1 januari 1988 is als volgt:

onderneming f 500 000
recht op toek. aandelen f 700 000

inbrengverplichting f 500 000
vermogen f 700 000

Het recht op levering van de te creëren aandelen is in waarde gestegen als gevolg
van een zeer voorspoedige rendementsontwikkeling in de voor rekening van de
op te richten BV gedreven onderneming. In de visie van de staatssecretaris kan
bij de berekening van het voor de toepassing van de Wet VB 1964 in aanmerking
te nemen vermogen per 1 januari 1988, geen rekening worden gehouden met een
aftrek ter zake van een latente IB-schuld. Het voor de toepassing van de onder-
nemingsvrijstelling relevante vermogen bedraagt op grond van art. 7, derde lid,
letter b, Wet VB 1964, f 500 000. De vrijstelling bedraagt f 118 000 f 4007o van
(f 500 000 -~- f 118 000) - f 270 800. Het met VB belaste vermogen bedraagt
derhalve f 700 000 -I- f 270 800 - f 429 200.

In het door mij voorgestane systeem bedraagt het voor de toepassing van de
ondernemingsvrijstelling relevante vermogen f 700 000. De ondernemingsvrij-
stelling bedraagt in dat geval f 118 000 f 4001o van (f 700 000 - ~- f 118 000) -
f 350 800. De aftrek voor latente IB op grond van art. 4, vierde lid, letter a, Wet
VB 1964, bedraagt 2001o van f 200 000 - f 40 000. Aan een aftrek op grond van
art. 4, vierde lid, letter c, Wet VB 1964, komt men in dit cijfervoorbeeld niet toe
omdat het bedrag van de ondernemingsvrijstelling (f 350 800) in casu groter is
dan het verschil tussen de waarde van het recht op levering van de te creëren
aandelen per 1 januari 1988 (f 700 000) en de aanmerkelijk-belangverkrijgings-
prijs (f 500 000). Er resulteert derhalve een te belasten vermogen van f 700 000
-~- f 350 800 -~- f 40 000 - f 309 200.

18. Doordat in art. 4, vierde lid, letter c, Wet VB 1964, wordt gesproken over `in het vermogen be-
grepen' aanmerkelijk-belangaandelen, wordt bereikt dat de aanmerkelijk-belanglatentie buiten
aanmerking blijft voor zover de ondernemingsvrijstelling op die aandelen van tcepassing is.
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5. Het niet tot stand komen van de BV

Indien komt vast te staan dat de oprichting van de BV geen doorgang zal vin-
den, kan niet met terugwerkende kracht worden teruggekomen op de in de
voorperiode opgelegde VB-aanslagen. Ik verwijs in dit verband naar het
gestelde in paragraaf 4.2 van hoofdstuk X inzake het kunnen opleggen van na-
vorderingsaanslagen IB over de voorperiodejaren indien de oprichting geen
doorgang vindt. Met betrekking tot voorperiodejaren waarin de verruimde on-
dernemingsvrijstelling niet van toepassing was, heeft dit standpunt tot conse-
quentie, dat indien achteraf komt vast te staan, dat de oprichting van de BV
geen doorgang zal vinden, niet alsnog de ondernemingsvrijstelling over die ja-
ren kan worden toegepast.' 9 Ook ten aanzien van de in de voorperiode gereali-
seerde aftrek(ken) vanwege latente IB-schulden, geldt mijns inziens dat deze
niet met terugwerkende kracht ongedaan kunnen worden gemaakt, indien
komt vast te staan dat de oprichting geen doorgang zal vinden.

l9. Anders: Doornebal, Vermogensbelasting en ondernemingsvermogen, WFR 1984~5551, blz.
1089, en Witteveen, De sluimerende onderneming, Tolvrije Gedachten, 1980, blz. 84.
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Hoofdstuk XVII. De Wet LB 1964 en de
voorperiode

1. Inleiding

Voordat een BV is opgericht, kan zij geen dienstbetrekking aangaan. Wel kan
zij na de oprichting van haar oprichters de rechten en verplichtingen overnemen
die voortvloeien uit een tussen de oprichters en een aantal werknemers aange-
gane arbeidsovereenkomst. In dit verband kan eventueel gebruik worden ge-
maakt van de figuur van de contractsoverdracht.' De contractuele relatie van
een contractspartij gaat dan in haar geheel over op een derde. Voor deze over-
dracht is instemming nodig van de werknemer; deze kan ook stilzwijgend wor-
den verleend. Bij overdracht van een onderneming vindt op grond van art.
1639bb, boek IV, BW, van rechtswege een contractsovergang plaats van de ar-
beidsovereenkomsten tussen de overdragende partij en de in de onderneming
werkzame werknemers. Dit art. 1639bb, boek IV, BW, heeft de volgende redac-
tie:

`door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen
welke op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit
een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame arbeider van
rechtswege over op die verkrijger. Evenwel is die werkgever nog gedurende
een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ont-
staan voor dat tijdstip'.

Krachtens art. 1639aa, eerste lid, letter b, boek IV, BW, wordt onder overgang
van een onderneming verstaan:

`overgang van een onderneming of een onderdeel daarvan ten gevolge van
een overeenkomst, inzonderheid een overeenkomst tot verkoop, verhuur,
verpachting of uitgifte in vruchtgebruik'.

Het is mogelijk, dat de oprichters in de voorperiode namens de op te richten BV
met een derde een (preconstitutieve) arbeidsovereenkomst aangaan. Na de

1. Vergelijk Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten ven-
nootschap, elfde druk, 1989, nr. 104, blz. 158 en 159; vergelijk eveneens art. 6.2.3.14, NBW.

291



DE WET LB 1964 EN DE VOORPERIODE

oprichting kan de BV door middel van bekrachtiging toetreden tot deze arbeids-
overeenkomst. Indien in de voorperiode sprake is van een gezagsverhouding, de
derde zich heeft verplicht om arbeid te verrichten en de oprichters zich op hun
beurt namens de op te richten BV hebben verplicht loon te verstrekken2, zal in
dat tijdvak tussen de namens de op te richten BV handelende oprichters en deze
derde een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaan. Voor de toepassing van
de Wet LB 1964 heeft dit tot consequentie, dat een inhoudingsplichtige loonbe-
lasting en sociale premies moet inhouden op het moment dat in de voorperiode
loon aan de werknemer wordt uitbetaald. In geval van een preconstitutieve ar-
beidsovereenkomst is het de vraag, wie ter zake van die in de voorperiode ver-
strekte loonbetalingen moet worden aangemerkt als inhoudingsplichtige in de
zin van art. 6, Wet LB 1964. In theorie kunnen drie mogelijke inhoudingsplich-
tigen worden onderscheiden:

1. de BV, in de voorperiode vertegenwoordigd door de oprichters;
2. de oprichters als privé-personen;
3. de BV i.o. als in het maatschappelijk verkeer opererende entiteit.

De vraag wie inhoudingsplichtige is, is onder meer van belang voor de afbake-
ning van de kring van personen die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de in de
voorperiode ontstane loonbelasting- en premieschulden.

2. De preconstitutieve arbeidsovereenkomst

In paragraaf 4 van hoofdstuk II is reeds melding gemaakt van het arrest van 8
februari 1980, NJ 1980, nr. 316 (Yildiz), waarin de HR besliste:

`dat een arbeidsovereenkomst waarbij als werkgever optreedt een v.o.f. die
zich aanduidt als "BV i.o." in dier voege wordt aangegaan dat de v.o.f. voor
zichzelf handelt voor wat betreft de periode van het aangaan van de dienstbe-
trekking tot de oprichting van de BV en voor de op te richten BV voor wat be-
treft de periode daarna'.

Waarschijnlijk om de rechtspositie van werknemers te beschermen, creëerde de
HR met dit arrest voor een preconstitutieve arbeidsovereenkomst' een uitzon-
dering op de regel dat - behoudens uitdrukkelijk andersluidende afspraak of
wettelijke bepaling' - na de bekrachtiging door de BV van de in haar naam ver-

2. Vergelijk art. 1637a, boek I V, BW, en de Vakstudie Loonbelasting, aantekeningen 4 en 5 op art.
2, Wet LB 1964.
3. In dezelfde zin zal - waarschijnlijk - moeten worden geoordeeld ten aanzien van andere pre-
constitutieve duurovereenkomsten, zoals huurovereenkomsten.
4. Vergelijk bijvoorbeeld art. 203, derde lid, boek 2, BW.
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richte rechtshandelingen, van enige persoonlijke aansprakelijkheid van de
oprichters voor die rechtshandelingen geen sprake meer is. De bekrachtiging
van een preconstitutieve arbeidsovereenkomst, heeft derhalve niet tot conse-
quentie dat de oprichters daarna `uit beeld verdwijnen', in die zin dat zij niet
meer kunnen worden aangesproken tot nakoming van de verplichtingen die zijn
toe te rekenen aan de dienstbetrekking in de voorperiode. Ten aanzien van de
voorperiode worden de oprichters als werkgevers beschouwd; voor de periode
na de overname casu quo bekrachtiging geldt de BV als werkgeefster. Van
Schilfgaardes spreekt in dit verband van een contractsovername bij voorbaat:

`De realiteit wordt in een dergelijk geval nog het meest benaderd wanneer
men in de handeling namens de op te richten BV een contractsovername bij
voorbaat ziet: handelend namens de op te richten BV neem ik bij voorbaat
met ingang van de datum van oprichting de thans met mij persoonlijk aan-
vangende arbeidsovereenkomst over. De bekrachtiging door de BV is de vol-
tooiing van deze contractsovername.'

Indien een en ander zich afspeelt in het kader van overdracht van een onderne-
ming, gaat krachtens art. 1639bb, boek IV, BW, de arbeidsovereenkomst van
rechtswege over op de BV.6

3. De BV als inhoudingsplichtige

In art. 6, eerste lid, letter a, Wet LB 1964, wordt als inhoudingsplichtige aange-
merkt, degene, tot wie een of ineer personen in dienstbetrekking staan. Aange-
zien het begrip dienstbetrekking voor de toepassing van de Wet LB 1964 de-
zelfde betekenis heeft als de burgerrechtelijke arbeidsovereenkomst als bedoeld
in art. 1637a, boek IV, BW, vloeit uit voormeld arrest van 8 februari 1980, NJ
1980, nr. 316, voort, dat de eenmaal opgerichte BV niet als inhoudingsplichtige
kan worden beschouwd met betrekking tot de door de oprichters in de voorpe-
riode verrichte loonbetalingen. Wel is zij inhoudingsplichtig met betrekking tot
de door haar na de oprichting verrichte loonbetalingen, ook indien deze geheel
of voor een gedeelte betrekking hebben op de diensttijd in de voorperiode.' Ter

5. Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, zevende druk, 1988, blz. 54.
6. Met Buijn, Begin van de voorperiode bij oprichting van BV bij één oprichter, TVVS 1988~2, blz.

58, ben ik het eens, dat art. 1639aa e.v., boek I V, BW, ook van toepassing zijn ingeval een eenmans-
oprichter met de op te richten BV een inbrengovereenkomst sluit met betrekking tot de inbreng van

een onderneming; anders: Slagter, TVVS 1987~10, blz. 260.
7. Voor de toepassing van de vrijstelling van dienstjubileumuitkeringen als bedoeld in art. 12, letter
a, Uitvoeringsbeschikking LB 1972, wordt ingeval alleen sprake is geweest van een wijziging van de
rechtsvorm, de diensttijd doorgebracht bij de `oude' werkgever (de v.o.f. of eenmanszaak) opge-
teld bij de bij de BV doorgebrachte diensttijd. Hetzelfde geldt voor de berekening van het aantal
pensioendienstjaren van een werknemer. Het laatste lijdt uitzondering indien de betreffende werk-
nemer eigenaarlvennoot is geweest van de eenmanszaak of v.o.f.; vergelijk Hof 's-Gravenhage 30
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zake van de door de oprichters in de voorperiode verrichte betalingen kunnen
aan de BV geen naheffingsaanslagen worden opgelegd als bedoeld in de art. 20
en 21, AWR. Evenmin kunnen de bestuurders van deze BV op grond van art.
32, eerste lid, letter e, Wet LB 1964, juncto art. 32a, Wet LB 1964, hoofdelijk
aansprakelijk worden gesteld voor de ter zake van die betalingen in de voorpe-
riode ontstane loonbelasting- en premieschulden. Dit kan eveneens worden af-
geleid uit het arrest HR 5 september 1979, BNB 1979~267. In de tot dit arrest
aanleiding gevende casus had belanghebbende, X, op 31 augustus 1976 met AX
een oprichtings- annex inbrengovereenkomst gesloten, onder meer inhoudend:

`dat de onderneming vanaf de datum van ondertekening van die overeen-
komst tot aan de dag waarop zij wettelijk wordt opgericht zou worden gedre-
ven op naam van belanghebbende onder zijn eigen verantwoordelijkheid,
doch voor rekening en risico van de vennootschap'.

De BV werd op 31 december 1976 opgericht. Op 2 januari 1977 werd op de aan-
deelhoudersvergadering (met X als enig aandeelhouder) besloten dat de in de
voorperiode verrichte transacties geheel voor rekening kwamen van de BV. Op
9 augustus 1976 had X zich bij de inspectie aangemeld als inhoudingsplichtige
met betrekking tot het door hem vanaf die datum voor eigen rekening uitge-
oefend bedrijf. Op de verzamelloonstaat met betrekking tot de aan de werkne-
mers uitgekeerde lonen, werd echter ook ten aanzien van de voorperiode de BV
als inhoudingsplichtige vermeld. Op 13 juli 1977 werd de BV in staat van faillis-
sement gesteld. Op 22 juni 1977 werd aan X een naheffingsaanslag loonbelas-
ting opgelegd over het tijdvak 9 augustus 1976 tot 31 december 1976. X stelde
zich op het standpunt, dat deze aanslag niet op zijn naam maar op die van de BV
moest worden gesteld, aangezien hij in de voorperiode niet handelde op eigen
naam doch voor en namens de op te richten BV. Het Hof Amsterdam stelde be-
langhebbende echter in het ongelijk:

`Vaststaat, dat belanghebbende sedert 9 augustus 1976 voor eigen rekening
en risico een onderneming dreef, welke hij van 31 augustus 1976 af tot en met
31 december 1976 is blijven voortzetten (hetzij onder eigen naam zoals in de
voorovereenkomst is aangegeven, hetzij onder de naam van een nog niet be-

november 1978, V-N 1979, blz. 2290, punt l9, en HR 4 mei 1983, BNB 1983~233. Volgens de
Vakstudíe Loonbelasting, onderdeel Premieheffing, aantekening 52, is het Ministerie van Finan-
ciën in geval van een louter formele verandering van dienstbetrekking op daartoe strekkend ver-
zoek, bereid goed te keuren, dat het loon uit de'oude' en uit de `nieuwe' dienstbetrekking in het jaar
van omzetting voor de premieheffing als loon uit dezelfde dienstbetrekking wordt beschouwd, zo-
dat met heffing van eenmaal de maximale jaarpremie kan worden volstaan. Dit is bevestigd in een
mededeling van de staatssecretaris van Financiën van I3 april 1989, V-N 1989, blz. 1883, punt 26.
Zie voor een geval waarin niet sprake was van een louter formele verandering van dienstbetrekking:
Hof 's-Gravenhage 24 juni 1988, V-N 1989, blz. 1391, punt 5.
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staande BV zoals in de verzamelloonstaat werd vermeld) (cursivering van
mij; P.E.).

Vaststaat eveneens, dat belanghebbende over het tijdvak van de aanslag
aangiften voor de loonbelasting heeft gedaan, zij het tot te lage bedragen.
Aangezien de loonbelasting van werknemers wordt geheven, leidt het Hof uit
het voorgaande af, dat in de door belanghebbende gedreven onderneming
werknemers waren aangesteld. Deze werknemers stonden in die periode tot
belanghebbende in dienstbetrekking naar op grond van de vaststaande feiten
moet worden geconcludeerd. (. . .)

Het besluit van de BV van 2 januari 1977 om de schulden uit de door be-
langhebbende in de voorperiode gedreven onderneming voor haar rekening
te nemen heeft geen wijziging in de wettelijke regeling gebracht.'

De HR bevestigde deze beslissing van het hof:

`dat het Hof heeft geoordeeld dat de werknemers in de periode van aanslag in
dienstbetrekking stonden tot belanghebbende;

dat dit oordeel, waarmee het Hof geen rechtsregel heeft geschonden, voor
zover het van feitelijke aard is in cassatie niet op zijn juistheid kan worden ge-
toetst;

dat het Hof, uitgaande van dit oordeel met juistheid heeft beslist dat de on-
derwerpelijke naheffingsaanslag terecht aan belanghebbende is opgelegd'.

Dit arrest sluit in zoverre goed aan bij het civielrechtelijke arrest van 8 februari
1980, NJ 1980, nr. 316 (Yildiz), dat blijkens de gecursiveerde overwegingen van
het hof, de beslissing om de oprichter aan te merken als inhoudingsplichtige in
de voorperiode, kennelijk onafhankelijk was van de vraag of in de voorperiode
al dan niet een preconstitutieve arbeidsovereenkomst was gesloten.8 Ook inge-
val de oprichter de arbeidsovereenkomst namens de op te richten BV had geslo-
ten, was niet de BV maar de oprichter ter zake van de in de voorperiode ver-
richte loonbetalingen als inhoudingsplichtige aangemerkt.

4. De oprichters casu quo de BV i.o. als inhoudingsplichtigen

Indien de BV niet kan worden aangemerkt als inhoudingsplichtige ten aanzien
van de in de voorperiode door de oprichters verrichte loonbetalingen, zullen in
eerste instantie de oprichters voor die kwalificatie in aanmerking komen. Hele-
maal vanzelfsprekend is dit niet. Eén van de kenmerken van een inhoudings-
plichtige~werkgever9 is, dat hij zich bij het afsluiten van de arbeidsovereen-

8. Anders: Renes, aantekening in FED LB '64: Art. 6: 2(HR 5 september 1979, BNB 1979~267).
9. Bouwman, Wie is inhoudingsplichtige bij inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking?, WFR

1987~5761, blz. 169.
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komst verplicht om loon uit te betalen. Degene die het loon verschuldigd is,
wordt in het algemeen als inhoudingsplichtige beschouwd. De persoon die
slechts optreedt als kassier is - behoudens enkele expliciet in de Uitvoeringsbe-
schikking LB 1965 vermelde uitzonderingen'o - geen inhoudingsplichtige."
Oprichters die namens de op te richten BV een arbeidsovereenkomst aangaan,
verkeren in de voorperiode ten aanzien van de in naam en voor rekening van de
op te richten BV verrichte loonbetalingen in feite in dezelfde positie als een kas-
sier. Gelet op de gelijkstelling van het fiscale en civielrechtelijke begrip dienst-
betrekking, weegt deze omstandigheid echter niet op tegen de beslissing van de
HR in het arrest van 8 februari 1980, NJ 1980, nr. 316, dat de oprichters in de
voorperiode moeten worden beschouwd als werkgevers.

Een hiermee verband houdende vraag is, of ieder van de preconstitutief han-
delende oprichters voor zich inhoudingsplichtige is, dan wel of er slechts één in-
houdingsplichtige is, namelijk de BV i.o. Het laatste zal mijns inziens het geval
zijn indien de oprichter(s) zich in het maatschappelijk verkeer presenteren on-
der de gemeenschappelijke naam `BV X i.o.'.' z Uit de jurisprudentie inzake het
begrip inhoudingsplichtige kan namelijk worden afgeleid, dat men voor de in-
vulling van dit begrip zo veel mogelijk aansluiting zoekt bij hetgeen in het maat-
schappelijk verkeer als een eenheid wordt beschouwd." Daarvoor is niet vereist
dat het samenwerkingsverband tussen de oprichters in de voorperiode kan wor-
den gekwalificeerd als - bijvoorbeeld - een maatschap, v.o.f. of c.v. Ook ca-
tegorieën personen en combinaties waarvoor in het civiele recht geen expliciete
regelingen bestaan, kunnen, gelet op bijvoorbeeld het arrest HR 6 november
1985, BNB 1986~46'", worden aangewezen als inhoudingsplichtigen. In dit ver-
band is het tekenend, dat de HR het in zijn arrest van 9 april 1986, BNB
1986~168, heeft over de `realiteit van de handelende BV (i.o.)'.15

Het belang van de vraag één of ineerdere inhoudingsplichtigen, is in dit ver-
band primair gelegen in de afbakening van de personen die hoofdelijk aanspra-
kelijk zijn voor de in de voorperiode ontstane loonbelasting- en premieschul-
den. Indien de preconstitutief handelende oprichters ieder afzonderlijk worden
aangemerkt als inhoudingsplichtigen, is art. 32, eerste lid, letter b, Wet LB
1964, van toepassing. Daarin is bepaald, dat ieder van de inhoudingsplichtigen
hoofdelijk aansprakelijk is voor de belasting, verschuldigd door twee of ineer
inhoudingsplichtigen. In het geval dat in de voorperiode sprake is van een maat-

10. Art. 6 tot en met 9, Uitvoeringsbeschikking LB 1965.
1l. Van Ballegooijen, Loonbelasting, 1986, blz. 53.
12. In dezelfde zin: Vakstudie Loonbelasting aantekening 2a op art. 6, Wet LB 1964. Vergelijk
eveneens: Van Schilfgaarde, Rechtsvragenrubriek, WPNR 1985~5751, blz. 581 en 582.
13. Vergelijk bijvoorbeeld HR 11 december 1974, BNB 1975~18; HR 30 januari 1980, BNB
1980~88, en HR 6 november 1985, BNB 1986~46. Zie eveneens Bouwman, Wie is inhoudingsplich-
tige bij inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking?, WFR 1987I5761, blz. 168.
14. In dit arrest besliste de HR dat de combinatie van belanghebbende en haar voormalige echtge-
noot inhoudingsplichtige was. Vergelijk ook de annotatie van Ploeger bij dit arrest.
15. Zie de aantekening van Beijer bij dit arrest in FED 1986~1093.
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schap of een v.o.f. tussen de oprichters1ó en deze wordt aangemerkt als inhou-
dingsplichtige, zullen de civielrechtelijke aansprakelijkheidsvoorschriften ook
voor de vaststelling van de aansprakelijkheid voor de belastingschulden van
toepassing zijn. Wordt de `BV i.o.' echter als inhoudingsplichtige aangemerkt,
zonder dat deze kan worden gekwalificeerd als een in het privaatrecht geregelde
combinatie, dan ontstaan, zoals A-G Van Soest dit - los van het specifieke ge-
val van de voorperiode - in zijn conclusie voor het arrest HR 23 juni 1982,
BNB 1982~232, opmerkt, `ernstige theoretische moeilijkheden'. Zijns inziens
zal men dan moeten aannemen,

`dat voor de ten name van de combinatie opgelegde naheffingsaanslag de
deelnemers in de combinatie ten minste aansprakelijk zijn met hun in de com-
binatie gestoken vermogen'.

Deze moeilijkheden worden vermeden indien - in navolging van onder andere
Scheltens" - de inhoudingsplichtige BV i.o. kan worden aangemerkt als een
doelvermogen in de zin van art. 2, eerste lid, letter c, AWR. Bij dit mysterieuze
lichaam moet men volgens Scheltens denken:

`aan voor een bepaald doel afgezonderde vermogens, waarbij de personen,
die dit vermogen tot stand brachten, geheel op de achtergrond blijven, zon-
der dat echter van rechtspersoonlijkheid gesproken kan worden'.

In de wetsgeschiedenis zijn als voorbeelden van een doelvermogen genoemd een
niet perfecte stichting en `een vermogen, bijeengebracht door een aantal perso-
nen, op economisch gebied werkzaam, welk vermogen feitelijk door één of
meer personen wordt beheerd, terwijl het vastleggen van de rechtsvorm achter-
wege is gebleven'.18 Voor het overige werd de invulling van dit begrip aan de
rechtspraak overgelaten. Het voor de toepassing van de Wet LB 1964 aanmer-
ken van de BV i.o. als een doelvermogen zodra de oprichters zich onder de ge-
meenschappelijke naam `BV X i.o.' in het maatschappelijk verkeer als een een-
heid manifesteren, heeft als consequentie dat de BV i.o. kan worden gekwalifi-
ceerd als een in art. 32, eerste lid, letter d, Wet LB 1964, bedoeld lichaam in de
zin van de AWR zonder rechtspersoonlijkheid. Voor de door een dergelijk li-
chaam verschuldigde belasting is ieder van de bestuurders hoofdelijk aanspra-
kelijk. Ofschoon deze `oplossing' op het eerste gezicht enigszins geforceerd
aandoet, trekt zij mij in het kader van het vraagstuk van de kwalificatie van een

16. Verwezen wordt naar paragraaf 3 van hoofdstuk I[.
17. Scheltens, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (losbladig), blz. 168a; in dezelfde zin: Renes,
aantekening in FED LB '64: Art. 6: 2(HR 5 september 1979, BNB 1979~267). Vergelijk eveneens:
Bos, aantekening in FED 1986I1336 (HR 27 augustus 1986, BNB 1987~2).
18. MvA, Wet van 2 juli 1959, Stbl. 301, aangehaald door Scheltens, Algemene Wet inzake Rijksbe-
lastingen (losbladig), blz. 168. Vergelijk ook de Vakstudie Algemeen Deel, aantekening 5 op art. 2,
AWR.

297



DE WEi LB 1964 EN DE VOORPERIODE

inhoudingsplichtige BV i.o. die niet nader wordt geregeld in het privaatrecht,
bij nader inzien wel aan. Het voordeel van deze benadering is in de eerste plaats
dat door de hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters recht wordt ge-
daan aan het door de HR gecreëerde tussenregime voor preconstitutieve ar-
beidsovereenkomsten als gevolg waarvan de oprichters worden geacht in de
voorperiode deze overeenkomsten pro se te hebben aangegaan. In de tweede
plaats past deze benadering in de lijn van dejurisprudentie om bij de aanwijzing
van de inhoudingsplichtige zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij hetgeen
zich in het maatschappelijk verkeer als een entiteit aandient.
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Hoofdstuk XVIII. De Wet OB 1968 en de WBR
en de voorperiode

1. Inleiding

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat de gevolgen zijn van preconstitu-
tieve leveringen en diensten voor de toepassing van de Wet OB 1968 en de WBR.
Deze vraag zal worden beantwoord voor een drietal situaties. In paragraaf 2
wordt nader ingegaan op de OB-consequenties van preconstitutieve diensten en
leveringen van roerende goederen. Daarbij wordt verondersteld dat art. 31,
Wet OB 1968, niet van toepassing is en dat evenmin sprake is van leveringen
krachtens een inbrengovereenkomst. In paragraaf 3 wordt vervolgens de pre-
constitutieve levering van onroerend goed - eveneens buiten het kader van een
inbreng en art. 31, Wet OB 1968 - behandeld. Daarbij zijn zowel de Wet OB
1968 als de overdrachtsbelasting van belang. In paragraaf 4 wordt ten slotte de
preconstitutieve inbreng in de beschouwing betrokken. Behalve aan de Wet OB
1968 en de overdrachtsbelasting wordt in deze paragraaf ook aandacht besteed
aan de kapitaalsbelasting.

2. OB-aspecten van preconstitutieve diensten en leveringen van roerende
goederen

2.1. ALGEMEEN

De OB is een algemene verbruiksbelasting die krachtens art. 1, Wet OB 1968,
behalve ter zake van de invoer van goederen, wordt geheven ter zake van:

`leveringen van goederen en diensten, welke binnen het Rijk door onderne-
mers in het kader van hun onderneming worden verricht'.

Art. 2, Wet OB 1968, bepaalt, dat op deze belasting in aftrek kan worden ge-
bracht:

`de belasting ter zake van de aan de ondernemer verrichte leveringen van goe-
deren en verleende diensten en ter zake van invoer van voor hem bestemde
goederen' .
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Art. 3, Wet OB 1968, bevat bepalingen inzake het leveringsbegrip. Voor ons on-
derwerp is in het bijzonder van belang art. 3, eerste lid, letter a, Wet OB 1968,
waarin is bepaald, dat onder levering van goederen wordt verstaan:

`de eigendomsoverdracht van goederen ingevolge een overeenkomst'.

Deze bepaling heeft betrekking op de zakenrechtelijke levering van goederen.
Bijl en Smit' noemen de volgende voorwaarden die uit voormelde omschrijving
voortvloeien:

`- degene die overdraagt moet eigenaar zijn van de desbetreffende goederen;
- er moet een overdracht zijn, dat wil zeggen een actieve handeling. Geval-

len van eigendomsovergang, zoals door natrekking, zijn dus geen leverin-
gen in de zin van deze bepaling;

- er moet een overeenkomst zijn. In de meeste gevallen zal dat een overeen-
komst van koop en verkoop zijn, doch ook mogelijk is een ruilovereen-
komst, schenkingsovereenkomst of dergelijke.'

Art. 4, eerste lid, Wet OB 1968, definieert diensten als:

`alle prestaties, niet zijnde leveringen van goederen, welke tegen vergoeding
worden verricht'.

Reugebrinkz maakt onderscheid tussen diensten bestaande uit werkzaamheden
aan goederen en andere diensten. Wat eerstgenoemde diensten betreft, dient
een onderscheid te worden gemaakt tussen een levering op grond van art. 3, eer-
ste lid, letter c, Wet OB 1968, (de oplevering van goederen door degene die de
goederen heeft vervaardigd) en het verrichten van een werkzaamheid aan een
onroerend goed, zoals reparatie of onderhoud. Met betrekking tot de andere
diensten onderscheidt Reugebrink3 éénmalige en doorlopende diensten. Dit on-
derscheid is van belang in verband met het tijdstip van belastingheffing, het-
geen weer van betekenis kan zijn in geval van bijvoorbeeld wetswijzigingen.

Degene waarvan de OB op grond van art. 12, eerste lid, Wet OB 1968, wordt ge-
heven, de ondernemer, wordt nader omschreven in art. 7, eerste lid, Wet OB
1968:

`Ondernemer is ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent'.

L Bijl en Smit, Onroerend goed: omzetbelasting en overdrachtsbelasting, FM nr. 30, vierde druk,
1987, blz. 26.
2. Reugebrink, Omzetbelasting, vijfde druk, 1988, blz. 131.
3. Reugebrink, Omzetbelasting, vijfde druk, 1988, blz. 132.
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Een bedrijf in de zin van deze bepaling kan worden omschreven als een organi-
satie van arbeid en kapitaal welke erop is gericht om in een duurzaam streven
door deelneming aan het maatschappelijk verkeer, maatschappelijke behoeften
te bevredigen.' Niet alleen natuurlijke personen en rechtspersonen komen in
aanmerking voor de kwalificatie ondernemer. Evenals dat het geval is in de ju-
risprudentie ter zake van de inhoudingsplichtige voor de toepassing van de Wet
LB 1964, kan ook met betrekking tot de invulling van het ondernemersbegrip in
de Wet OB 1968 in de rechtspraak de tendens worden onderkend, dat eenheden
die zich in het maatschappelijk verkeer als een eenheid aandienen als onderne-
mers in de zin van art. 7, Wet OB 1968, kunnen worden aangemerkt.s

2.2. PRECONSTITUTIEVE LEVERINGEN VAN ROERENDE GOEDEREN

Bij een preconstitutieve levering van een goed aan dan wel namens de op te rich-
ten BV zijn drie partijen betrokken: de derde die de eigendom van het goed
overdraagt dan wel aanvaardt, de oprichter(s) die namens de op te richten ven-
nootschap de transactie aangaan en de BV die door middel van bekrachtiging
tot de overeenkomst toetreedt. Het is denkbaar, dat een oprichter tegelijkertijd
zowel handelt in de hoedanigheid van derde als in die van preconstitutief hande-
lende oprichter.

In paragraaf 4 van hoofdstuk II is ten aanzien van de preconstitutieve leverin-
gen, onderscheid gemaakt tussen leveringen voor en na 1 januari 1987. Ten aan-
zien van eerstgenoemde leveringen is geconcludeerd, dat in geval van een leve-
ring aan de op te richten BV, de derde niet eerder de eigendom van het betref-
fende goed overdraagt dan na de bekrachtiging van de preconstitutieve levering
door de eenmaal opgerichte BV. Behoudens de situatie dat uitdrukkelijk iets
anders tussen de derde en de oprichter is overeengekomen, kan de oprichter in-
geval de BV niet wordt opgericht dan wel de preconstitutieve levering niet wordt
bekrachtigd, niet worden aangesproken tot nakoming. De derde kan slechts een
schadeclaim bij de oprichter indienen. Hieruit vloeit voort, dat voordat be-
krachtiging heeft plaatsgevonden, de namens de op te richten BV handelende
oprichter de eigendom van het preconstitutief geleverde goed ook niet aan
iemand anders kan overdragen. Voor de toepassing van de Wet OB 1968 heeft
dit tot consequentie, dat ingeval de preconstitutieve levering door de derde aan
de op te richten BV wordt bekrachtigd, er slechts één levering in de zin van art.
3, eerste lid, letter a, Wet OB 1968, kan worden geconstateerd: de eigendoms-
overdracht van het goed door de derde aan de BV op het moment van bekrachti-
ging. Indien de BV niet wordt opgericht dan wel niet wenst te bekrachtigen, zal
geen levering in de zin van art. 3, eerste lid, letter a, Wet OB 1968, plaatsvinden.

4. Reugebrink, Omzetbelasting, vijfde druk, 1988, blz. 79.
5. Vergelijk bijvoorbeeld HofAmsterdam 31 augustus 1982, BNB 1984I54, en Hof Leeuwarden 31
maart 1983, BNB 1984~I61.
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Hetzelfde geldt ten aanzien van de (preconstitutieve) leveringen namens de op te
richten BV van in eerste instantie aan die op te richten BV geleverde goederen
aan een derde: eerst na de bekrachtiging kan een eigendomsoverdracht van deze
goederen aan de derde plaatsvinden.

Ten aanzien van de na 1 januari 1987 gerealiseerde preconstitutieve leverin-
gen door de derde aan de op te richten BV, is in paragraaf 4 van hoofdstuk II het
standpunt ingenomen, dat na de preconstitutieve levering van het goed, de
eigendom niet meer bij de derde berust. Sedert die datum kunnen - behoudens
uitdrukkelijk anders luidende afspraken tussen de partijen - de oprichters in
de voorperiode worden aangesproken tot nakoming van de door hen namens de
op te richten vennootschap verrichte rechtshandelingen. Ofschoon deze gebon-
denheid subsidiair beoogd is, is zij niettemin primair in de voorperiode aanwe-
zig. Aangezien de BV niet eerder de eigendom van het betreffende goed kan ver-
krijgen dan na de oprichting en bekrachtiging, zal de eigendom in de voorpe-
riode moeten worden toegerekend aan de preconstitutief handelende oprich-
ters. Als gevolg van de bekrachtiging gaat de eigendom over op de BV. Zij
neemt dan automatisch de positie in van de oprichters. Tijdens de voorperiode
hebben de oprichters een speciale vorm van eigendom, welke ik `preconstitu-
tieve eigendom' heb genoemd. Daarmee wordt aangegeven, dat zij niet de volle-
dig vrije beschikkingsmacht over dat goed hebben, maar dat zij eigenaren zijn
namens de op te richten BV. Na oprichting en bekrachtiging zullen zij rekening
en verantwoording moeten afleggen over het door hen over het betreffende
goed gevoerde beheer. Waardeveranderingen van het betreffende goed gaan in
eerste instantie de op te richten BV aan. Eerst nadat is komen vast te staan, dat
de BV niet tot stand komt, dan wel de preconstitutieve levering niet wordt be-
krachtigd, transformeert de preconstitutieve eigendom bij de oprichters in een
volledig onbezwaarde eigendom. Na 1 januari 1987 kunnen de oprichters ook
namens de op te richten BV de eigendom overdragen van preconstitutief gele-
verde goederen aan een derde. De derde kan zich dan terstond eigenaar noemen
van deze goederen. De vraag of de BV al dan niet wordt opgericht of de pre-
constitutieve levering wordt bekrachtigd is wat dit punt betreft irrelevant.

Voor de toepassing van de Wet OB 1968 heeft het voorgaande naar mijn me-
ning niet tot consequentie, dat een na 1 januari 1987 gerealiseerde preconstitu-
tieve levering aan de op te richten BV, gevolgd door de bekrachtiging daarvan
door die BV tot gevolg heeft dat er in totaal twee leveringen in de zin van art. 3,
eerste lid, letter a, Wet OB 1968, hebben plaatsgevonden, te weten één levering
door de derde aan de oprichter en één levering door de oprichter aan de BV.
Door de bekrachtiging wordt de preconstitutieve eigendomsoverdracht be-
vestigd en verdwijnt de oprichter uit het gezichtsbeeld. Er vindt op dat moment
een overgang plaats van de eigendom van het goed van de oprichter naar de BV.
Van een levering in de zin van art. 3, eerste lid, letter a, Wet OB 1968, is dan
geen sprake. Uitsluitend de levering van het goed door de derde aan de namens
de op te richten BV handelende oprichter kan mijns inziens worden beschouwd
als een levering in de zin van die bepaling. Als gevolg van die levering verliest de
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derde de eigendom van het goed. Het tijdstip van levering is het moment
waarop deze preconstitutieve levering plaatsvindt. In die situatie komt geen wij-
ziging indien de BV niet wordt opgericht dan wel de preconstitutieve levering
niet wordt bekrachtigd. Een tweede levering in de zin van art. 3, eerste lid, letter
a, Wet OB 1968, vindt wel plaats, indien de oprichters de preconstitutief ver-
worven goederen in de voorperiode namens de op te richten BV doorleveren aan
derden. Zij verschaffen dan aan die derden de eigendom van de betreffende
goederen. Het niet-doorgaan van de oprichting of de weigering van de BV om
de preconstitutieve verkoop te bekrachtigen, kan hierin geen verandering bren-
gen.

2.3. PRECONSTITUTIEVE DIENSTEN

Diensten zijn alle prestaties, niet zijnde leveringen van goederen, welke tegen
vergoeding worden verricht. Tijdens de voorperiode kunnen oprichters in naam
van de op te richten BV diensten in de zin van art. 4, Wet OB 1968, verrichten.
Meestal zal voor die diensten meteen worden afgerekend. Ook kunnen de
oprichters namens de op te richten BV gebruik maken van bepaalde diensten.
Na de oprichting kan een en ander door de BV worden bekrachtigd. Preconsti-
tutieve diensten zijn evenzeer diensten in de zin van art. 4, Wet OB 1968, als an-
dere diensten.

2.4. HET ONDERNEMERSCHAP IN DE VOORPERIODE

Indien de oprichters in de voorperiode op eigen naam maar voor rekening van
de op te richten BV goederen leveren en diensten verrichten kunnen zij ter zake
van deze transacties worden aangemerkt als ondernemers in de zin van art. 7,
eerste lid, Wet OB 1968. Ook is het denkbaar dat het samenwerkingsverband
waaronder deze oprichters in het maatschappelij k verkeer opereren ter zake van
die transacties als OB-ondernemer wordt aangemerkt. Hetzelfde geldt ten aan-
zien van de in de voorperiode door de oprichters op naam van de op te richten
BV verrichte (preconstitutieve) diensten: degenen die deze diensten feitelij k ver-
richten, de oprichters dan wel het door hen gevormde samenwerkingsverband,
worden als OB-ondernemer(s) aangemerkt. De uiteindelijk op te richten BV
heeft in eerste instantie alleen iets te maken met het positieve of negatieve resul-
taat van deze transacties. Eerst indien de aan de oprichters geleverde goederen
aan haar worden doorgeleverd, kan zij de aan haar in rekening gebrachte OB
eventueel als vooraftrek in mindering brengen.b

6. In het geval dat de oprichters niet, maar de eenmaal opgerichte BV wel kan worden aangemerkt
als een ondernemer in de zin van art. 7, eerste lid, Wet OB 1968, kan de BV het recht op vooraftrek
naar mijn mening realiseren op voorwaarde dat aan haar de factuur wordt uitgereikt. Dit, naar ana-
logie van het arrest HR 6 juli 1988, BNB 1988I276, waarin sprake was van de levering van benzine
aan op eigen naam maar voor rekening van de werkgever handelende werknemers, terwijl aan de
werkgever de OB in rekening werd gebracht. Dit arrest was een vervolg van HR 2 juli 1986, BNB
1986~304, en van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxem-

303



DE WET OB 1968 EN DE WBR EN DE VOORPERIODE

Een voor 1 januari 1987 verrichte preconstitutieve levering aan de op te rich-
ten BV, heeft voor de oprichters geen OB-consequenties. Aangezien eerst op het
moment van bekrachtiging door de BV sprake is van een eigendomsoverdracht
in de zin van art. 3, eerste lid, letter a, Wet OB 1968, wordt de leverende derde
ook pas op dat moment OB verschuldigd en kan de BV de aan haar in rekening
gebrachte OB als vooraftrek in mindering brengen. Indien sprake is geweest van
een (preconstitutieve) levering van een in eerste instantie aan de op te richten BV
geleverd goed aan een derde namens de op te richten BV, wordt de BV niet eer-
der OB verschuldigd ter zake van die transactie dan na de bekrachtiging van die
levering.

Na 1 januari 1987 aan of door de op te richten BV verrichte preconstitutieve
leveringen, hebben terstond gevolgen voor de eigendomsverhoudingen in de
voorperiode. Voor deze gevallen is de vraag wie ter zake van die leveringen kan
worden aangemerkt als OB-ondernemer niet zo gemakkelijk te beantwoorden.
Naar mijn mening dient voor de beantwoording van deze vraag onderscheid te
worden gemaakt tussen preconstitutieve leveringen aanderden namens de op te
richten BV en preconstitutieve leveringen door derden aan de op te richten BV.
Ten aanzien van eerstgenoemde preconstitutieve leveringen geldt na 1 januari
1987, dat de eigendom van de goederen reeds in de voorperiode wordt overge-
dragen aan de derden. De oprichting casu quo bekrachtiging door de BV doet
daaraan niets af. Voor de toepassing van de OB kan dan mijns inziens worden
aangenomen dat door de oprichters een levering in de zin van art. 3, eerste lid,
letter a, Wet OB 1968, is gerealiseerd. Ofschoon het niet direct voor de hand
ligt, dat personen die noch voor eigen rekening noch op eigen naam leveringen
verrichten, ter zake van die leveringen worden aangemerkt als OB-onderne-
mers', dienen naar mijn mening ten aanzien van deze preconstitutieve leverin-
gen aan derden niettemin de preconstitutief handelende oprichters of het sa-
menwerkingsverband van de oprichters te worden aangemerkt als OB-onderne-
mers. In deze kan een parallel worden getrokken met de in de voorperiode door
de oprichters verrichte preconstitutieve diensten. Ook ten aanzien van die dien-
sten worden zij als OB-ondernemers aangemerkt. De BV heeft alleen maar te
maken met het positieve of negatieve resultaat van deze transacties. Dit is ook
de opvatting van de HR. In de tot het arrest van 22 februari 1989, BNB 1989~
113, aanleiding gevende casus waren de vennoten van de v.o.f. X BV i.o. in juni
1984 overeengekomen om een BV op te richten. In de voorperiode werden door
de v.o.f. prestaties verricht onder de naam X BV i.o. Ter zake van deze transac-
ties was een bepaald bedrag aan OB niet voldaan. De op 31 december 1984 op-
gerichte X BV had de betrokken rechtshandelingen bekrachtigd. In geschil was
onder meer, of de naheffingsaanslag moest worden opgelegd aan belangheb-
bende, de v.o.f., zoals de inspecteur stelde, dan wel aan de op 5 november 1985

burg van 8 maart 1988, BNB 1988I275. Vergelijk eveneens de annotatie van Ploeger in BNB 1988~
276 en Van der Woude, Het begrip levering in de omzetbelasting, WFR 1988~5807, blz. 131.
7. Vergelijk: Van Schilfgaarde, Rechtsvragenrubriek, WPNR 1985~5751, blz. 581.
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in staat van faillissement verklaarde X BV. De HR stelde - in navolging van
het Hof Amsterdam - belanghebbende in het ongelijk:

`4.2. Aan het middel ligt de opvatting ten grondslag dat - nu degene die na-
mens de op te richten besloten vennootschap een rechtshandeling verricht
daardoor ingevolge het tweede lid van artikel2: 203 van het Burgerlijk Wet-
boek slechts is verbonden totdat de vennootschap na haar oprichting de
rechtshandeling bekrachtigt - van het tijdstip van deze bekrachtiging af de
besloten vennootschap, en dus niet meer degene die voor haar oprichting na-
mens haar handelde, is aan te merken als degene van wie de belasting moet
worden geheven.
4.3. Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard. Artikel 12, lid 1, van
de Wet wijst als degene van wie de belasting wordt geheven, aan de onderne-
mer die de levering of de dienst verricht. De omstandigheid dat de besloten
vennootschap eerst op 31 december 1984 is opgericht, brengt mee dat van
door haar voor die datum verrichte leveringen enlof diensten als bedoeld in
artikel 3 onderscheidenlijk artikel4 van de Wet geen sprake kan zijn, zodat
niet zij, doch belanghebbende heeft te gelden als de ondernemer die in de zin
van artikel 12, lid 1, de onderhavige leveringen en diensten heeft verricht. In
zoverre wordt het middel dus tevergeefs voorgesteld'.

Eerder hadden reeds in deze zin beslist, het Hof 's-Gravenhage in de uitspraak
van 12 maart 1980, BNB 1981~204, en het Hof 's-Hertogenbosch in de uit-
spraak van 24 juni 1981, BNB 1982~290, met betrekking tot de toepassing van
de kleine-ondernemersregeling van art. 25, Wet OB 1968, in de voorperiode.
Het is opmerkelijk dat de HR in BNB 1989~ 113 uitgaat van de redactie van het
huidige art. 203, tweede lid, boek 2, BW, ofschoon de betreffende preconstitu-
tieve rechtshandelingen voor 1 januari 1987 waren verricht. Het voordeel daar-
van is, dat nu ook zekerheid bestaat omtrent de opvatting van de HR over het
ondernemerschap met betrekking tot na die datum verrichte preconstitutieve
rechtshandelingen.

Een probleem dat in dit verband kan ontstaan, houdt verband met de kwestie
van de aansprakelijkheid. In bovenstaand arrest was sprake van een v.o.f. in de
voorperiode. Hoe zit het echter met de aansprakelijkheid indien de `BV i.o.' als
maatschappelijke entiteit een niet in het privaatrecht geregelde figuur is? Deze
problematiek kwam zijdelings aan de orde in HR 1 juli 1987, BNB 1987~267,
voorafgegaan door een conclusie van A-G Van Soest. In casu had belangheb-
bende, X, op 30 juni 1978 met zijn toenmalige echtgenote X-Y een oprichtings-
annex inbrengovereenkomst gesloten. Vanaf 1 juli 1978 kwamen de resultaten
van de onderneming voor rekening van de op te richten BV. De oprichting vond
plaats op 29 juni 1979. Over de periode 1 juli 1978 tot 29 juni 1979 deed X aan-
giften voor de OB op eigen naam. In dat tijdvak had hij ten onrechte OB in af-
trek gebracht. De naheffingsaanslag werd opgelegd aan `V.o.f. X en X-Y h~o
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Handelsonderneming A BV i.o.'. In geschil was de tenaamstelling van deze
aanslag. Het Hof Amsterdam overwoog onder meer het volgende:

`Indien het aldus tussen belanghebbende en zijn echtgenote met betrekking
tot de uitoefening van de onderhavige onderneming gevormde samenwer-
kingsverband niet als een vennootschap onder firma kan worden beschouwd
zoals belanghebbende stelt - is in elk geval sprake van een zodanig aan een
dergelijke vennootschap soortgelijk samenwerkingsverband, dat bij belang-
hebbende en~of zijn echtgenote geen verwarring kan zijn ontstaan omtrent
de door de inspecteur (. ..) bedoelde belastingschuldige'.

Volgens A-G Van Soest waren partijen het erover eens, dat in de voorperiode
was opgetreden onder de naam `Handelsonderneming A BV i.o.'. Beslissend is
zijns inziens, mede gelet op HR 6 november 1985, BNB 1986~45, de wijze
waarop de onderneming in het maatschappelijk verkeer optreedt. Hij vervolgt
dan:

`De naheffingsaanslag moest, alihans kon, dus worden opgelegd ten name
van "Handelsonderneming A BV i.o.". Naar mijn mening doet het daaraan
geen afbreuk, indien tevens de namen van de oprichters worden vermeld, en
moet daarmede de vermelding van de namen van de oprichters, gevolgd door
"h~o Handelsonderneming A BV i.o." gelijkgesteld worden'.

In cassatie had belanghebbende de kwestie van de aansprakelijkheid aangesne-
den:

`Gezien het feit dat op een vennootschap onder firma (. ..) heel eigen speci-
fieke (. ..) rechtsregels van toepassing zijn, kan (. ..) een ten name van een
dergelijke vennootschap gestelde naheffingsaanslag niet in stand blijven, in-
dien niet feitelijk een vennootschap onder firma heeft bestaan. (. ..) Van de
bij deze situatie betrokken rechtspersoon en de beide natuurlijke personen
zijn thans volgens de tenaamstelling van het aanslagbiljet beide natuurlijke
personen als hoofdelijk aansprakelijke belastingschuldigen aangemerkt. Met
name het feit, dat een om louter formele redenen als zodanig optredende toe-
komstige mede-oprichter van een besloten vennootschap hoofdelijk aanspra-
kelijk zou zijn voor de in de voorperiode ontstane omzetbelastingschulden,
vermag belanghebbende niet in te zien'.

Volgens de A-G en de HR kon dit middel niet tot cassatie leiden aangezien be-
langhebbende geen in rechte te eerbiedigen belang had bij deze klacht. Toch is
de door belanghebbende geopperde vraag wel van belang in verband met de in
art. 41a, Wet OB 1968, opgenomen regels inzake de hoofdelijke aansprakelijk-
heid voor de OB-schulden. Een zelfde problematiek kwamen we in hoofdstuk
XVII tegen naar aanleiding van de jurisprudentie inzake de inhoudingsplichtige
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in de Wet LB 1964. Dit probleem kan worden `opgelost' indien de niet in het pri-
vaatrecht geregelde `BV i.o.' die zich in het maatschappelijk verkeer presenteert
als een entiteit, kan worden aangemerkt als een doelvermogen in de zin van art.
2, eerste lid, letter c, AWR.e In dat geval is art. 41a, eerste lid, letter a, Wet OB
1968, van toepassing, zodat ieder van de oprichters hoofdelijk aansprakelijk is
voor de OB-schulden uit de voorperiode. Overigens verdient het naar mijn me-
ning de voorkeur, in de nieuwe Invorderingswet een expliciete bepaling op te ne-
men waarin de aansprakelijkheid wordt geregeld van niet in het privaatrecht ge-
regelde belastingplichtige combinaties.

Ten aanzien van de preconstitutieve leveringen aan de op te richten BV dient
- gelet op het specifieke karakter van deze leveringen - naar mijn mening
voor een andere benadering te worden gekozen. Indien ten aanzien van deze le-

veringen de oprichters dan wel hun samenwerkingsverband als OB-onderne-
mers worden aangemerkt aan wie de betreffende goederen zijn geleverd, ont-
staat het probleem, dat op het moment dat de eigendom van de preconstitutief
geleverde goederen als gevolg van de bekrachtiging van de oprichters~onderne-
mers overgaat op de BV, mogelijk een levering plaatsvindt op grond van hetzij
art. 3, eerste lid, letter e, Wet OB 1968 (de overgang van goederen ten gevolge
waarvan deze het bedrijfsvermogen van een ondernemer verlaten), hetzij art. 3,
eerste lid, letter g, Wet OB 1968 (het beschikken over goederen voor andere dan
bedrijfsdoeleinden, ten gevolge waarvan deze het bedrijfsvermogen van een on-
dernemer verlaten). Waarschijnlijk zal de BV geen recht op vooraftrek hebben
ter zake van deze door de oprichters extra verschuldigde OB. Dit probleem doet
zich niet voor indien ten aanzien van deze preconstitutieve leveringen uitslui-
tend de BV wordt aangemerkt als de ondernemer aan wie geleverd is. De oprich-
ters worden dan als vertegenwoordigers beschouwd van de op te richten BV. In
dat geval zal op het moment dat als gevolg van de bekrachtiging de eigendom
van de preconstitutief geleverde goederen van de oprichters overgaat op de BV,
geen (fictieve) levering als bedoeld in art. 3, eerste lid, letter e of g, Wet OB
1968, aan de orde zijn. De oprichters zijn dan immers ter zake van die transac-

ties geen OB-ondernemers, zodat de betreffende goederen ook niet hun be-
drijfsvermogen kunnen verlaten. Deze benadering sluit mijns inziens ook het
meest zuiver aan bij hetgeen zich ten aanzien van deze rechtshandelingen in de
voorperiode heeft afgespeeld. Met name komt in deze benadering het beste de
rol van de oprichters als bewindvoerders van de op te richten BV naar voren. De
HR wijst deze benadering echter af. In het arrest van 22 februari 1989, BNB
1989~112, oordeelde hij namelijk dat:

`De omstandigheid dat belanghebbende eerst op 24 juli 1984 is opgericht en
derhalve voordien niet als ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet kon
gelden, (mee)brengt (. ..) dat van een op 22 juni 1984 - mitsdien op een eer-

8. Vergelijk paragraaf 4 van hoofdstuk XVII.
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der tijdstip - aan haar verrichte levering als bedoeld in artikel 3 van de Wet
geen sprake kan zijn, en dat op dat tijdstip ook geen omzetbelasting ter zake
van zodanige levering aan haar in rekening kan zijn gebracht in de zin van ar-
tikel 15, lid 1, letter a, van de Wet.'

De BV kwam dus niet in aanmerking voor aftrek van OB ter zake van die leve-
ring. In dit arrest was overigens sprake van voor 1 januari 1987 verrichte pre-
constitutieve rechtshandelingen, zodat strikt genomen geen conclusies uit dit
arrest mogen worden getrokken ten aanzien van de na die datum verrichte pre-
constitutieve leveringen. Gelet op het hiervoor behandelde arrest van 22 fe-
bruari 1989, BNB 1989I113, waarin de HR ten aanzien van voor 1 januari 1987
verrichte preconstitutieve leveringen aan derden reeds uitging van de huidige
tekst van art. 203, boek 2, BW, ga ik er echter vanuit dat BNB 1989~112 mede
betrekking heeft op de na 1 januari 1987 verrichte preconstitutieve leveringen
aan de op te richten BV. De redenering van de HR dat alleen indien de BV ten
tijde van de levering bestaat, zij in aanmerking kan komen voor aftrek, gaat
mijns inziens voorbij aan het specifieke karakter van de preconstitutieve leve-
ring. De Wet OB 1968 is een indirecte algemene verbruiksbelasting. De onder-
nemer treedt in feite als intermediair op om het verbruik van de consumenten te
kunnen belasten. De eigenlijke belastingdestinataris is de consument. Bij het
aanwijzen van de OB-ondernemer als tussenpersoon dient zoveel mogelijk aan-
sluiting te worden gezocht bij de maatschappelijke realiteit. Die realiteit is, dat
de oprichters in de voorperiode niet namens zich zelf rechtshandelingen verrich-
ten, maar namens de op te richten BV. Namens de op te richten BV hebben zij
de eigendom van goederen aanvaard. Op het moment van bekrachtiging wordt
dit bevestigd. Aan de BV komt naar mijn mening dan ook het recht op vooraf-
trek toe. Eerst als de oprichting niet doorgaat dan wel de BV de preconstitutieve
levering niet wenst te bekrachtigen, dienen de oprichters eventueel voor zich
zelf de betaalde OB in aftrek te kunnen brengen.

3. De preconstitutieve levering van onroerend goed

3.1. ALGEMEEN

Ingeval onroerend goed wordt aangeschaft, kan de verkrijger overdrachtsbe-
lasting verschuldigd worden. Krachtens art. 2, WBR, wordt deze belasting ge-
heven,

`ter zake van de verkrijging van binnen het Rijk gelegen onroerende goederen
of van zakelijke rechten daarop'.

Het begrip verkrijging word[ in artikel2, WBR, niet nader gedefinieerd. Uit de
wetsgeschiedenis kan worden afgeleid, dat zolang het tegendeel niet uitdrukke-
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lijk uit de WBR blijkt, onder dit begrip de civielrechtelijke eigendomsverkrij-
ging dient te worden verstaan.9 De verkrijging in de zin van art. 2, WBR, is de
tegenpool van de levering als bedoeld in art. 3, eerste lid, letter a, Wet OB 1968.
Dit impliceert, dat de verkrijger van onroerend goed in het algemeen diegene is,
aan wie krachtens de akte het onroerend goed of het zakelijk recht wordt over-
gedragen.'o

Art. 8, WBR, heeft betrekking op het tijdstip van verkrijging. In het eerste lid
van dat artikel wordt het volgende bepaald:

`Ingeval voor de verkrijging van een onroerend goed of van een zakelijk recht
daarop een akte in de openbare registers moet worden overgeschreven, vindt
de verkrijging plaats op het tijdstip waarop de akte wordt opgemaakt.'

Een verkrijging onder opschortende voorwaarde komt tot stand op het tijdstip
waarop de voorwaarde wordt vervuld; de nietigheid van een verkrijging wordt
buiten beschouwing gelaten (art. 8, tweede en derde lid, WBR). Art. 9, eerste
lid, WBR, bepaalt, dat de belasting wordt berekend over de waarde en dat deze
waarde ten minste gelijk is aan die van de tegenprestatie. Ingevolge art. 52,
WBR, wordt onder `waarde' verstaan, de waarde in het economische verkeer.
Van belang voor ons onderwerp is verder, art. 13, eerste lid, WBR. Daarin
wordt een tegemoetkoming verleend voor het geval van snel elkaar opvolgende
verkrijgingen:

`In geval van verkrijging binnen drie maanden na een vorige verkrijging van
dezelfde zaken wordt de waarde verminderd met het bedrag waarover ter
zake van de vorige verkrijging was verschuldigd hetzij overdrachtsbelasting
naar het gewone tarief welke niet in mindering heeft gestrekt van recht van
successie, van schenking of van overgang, hetzij omzetbelasting welke in het
geheel niet op grond van art. 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Stbl.
329) in aftrek kon worden gebracht.'

De levering van onroerend goed dient op grond van art. 671, eerste lid, boek III,
BW, te geschieden door overschrijving van de notariële transportakte in de
openbare registers. Ingevolge het bepaalde in art. 18, WBR juncto art. 6, Uit-
voeringsbeschikking belastingen van rechtsverkeer, dient de overdrachtsbe-
lasting te worden voldaan ter gelegenheid van de aanbieding van de akte ter re-
gistratie. De notaris is hoofdelijk aansprakelijk voor de belasting welke inge-
volge de notariële akte ter zake van de verkrijging is verschuldigd (art. 18,
tweede lid, WBR).

9. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, vierde druk, 1988, FM nr. 25, blz. 21; in dezelfde zin:
HR l0 september 1980, BNB 1980~281.
l0. Warning en Rijkels, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de onroerend-goedsector,
A.lll-nr. 2.1.
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Art. 15, eerste lid, letter a, WBR, regelt de samenloop met de OB. Vrijgesteld
van overdrachtsbelasting is de verkrijging,

`krachtens een levering ter zake waarvan omzetbelasting is verschuldigd, ten-
zij de ondernemer die de zaak levert, deze als bedrijfsmiddel heeft gebruikt en
de verkrijger de omzetbelasting op grond van artikel 15 van de Wet op de om-
zetbelasting 1968 geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen'.

In samenhang met het bepaalde in art. 11, eerste lid, letter a, Wet OB 1968, leidt
dit tot het volgende overzicht:

Ter zake van de verkrijging van onroerend goed is overdrachtsbelasting ver-
schuldigd indien:

I. Geen OB is verscharldigd ter zake van de levering van het onroerendgoed; dit
zal zich voordoen indien:

1. het onroerend goed niet is vervaardigd (bijvoorbeeld landbouwgrond);
2. degene die het onroerend goed levert geen ondernemer is in de zin van de Wet

OB 1968;
3. de levering van het onroerend goed plaatsvindt nadat twee jaren zijn verstre-

ken na het tijdstip van eerste ingebruikneming van dat goed (tenzij de onder-
nemer die het onroerend goed levert en degene aan wie wordt geleverd opte-
ren voor een aan OB onderworpen levering).

II. OB is verschuldigd ter zake van de levering van het onroerendgoed, mits:

1. de ondernemer die het onroerend goed levert, dit als bedrijfsmiddel heeft ge-
bruikt én

2. de verkrijger de OB op grond van art. I5, Wet OB 1968, geheel of gedeelte-
lijk in aftrek kan brengen.

3.2. OB- EN OVERDRACHTSBELASTINGASPECTEN VAN DE PRECONSTITUTIEVE LEVE-

RING VAN ONROEREtiD GOED

Preconstitutieve leveringen van onroerend goed die voor 1 januari 1987 plaats-
vonden, konden niet bewerkstelligen dat de derde de eigendom van het goed
reeds overdroeg voor de bekrachtiging van deze levering door de BV en de in-
schrijving van deze bekrachtiging in de openbare registers. Een eigendomsover-
dracht in de voorperiode vond wel plaats indien de oprichters voor zich zelf de
eigendom van het onroerend goed aanvaardden en na de oprichting het onroe-
rend goed overdroegen aan de BV. De gevolgen van deze twee transacties voor
de toepassing van de overdrachtsbelasting en de Wet OB 1968 waren afhanke-
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lijk van een aantal omstandigheden. Ervan uitgaande, dat zowel de derde als de
voor rekening van de op te richten BV maar op eigen naam optredende oprich-
ters kunnen worden gekwalificeerd als ondernemers in de zin van art. 7, eerste
lid, Wet OB 1968, leidde de transactie tussen de derde en de oprichters er toe,
dat de derde ter zake van de levering geen OB was verschuldigd en de oprichters
ter zake van de verkrijging overdrachtsbelasting moesten betalen, op voor-
waarde dat het onroerend goed niet was vervaardigd (situatie I.1 van het over-
zicht in paragraaf 3.1) dan wel de derde het onroerend goed twee jaren na de
eerste ingebruikneming leverde en noch de derde noch de oprichters opteerden
voor een aan OB onderworpen levering (situatie I.3 van het overzicht). Indien
aan deze voorwaarden niet was voldaan, was wel OB verschuldigd ter zake van
de levering, maar geen overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging. Indien
echter de derde het onroerend goed als bedrijfsmiddel gebruikte én de oprich-
ters de OB geheel of gedeeltelijk in aftrek konden brengen (situatie II.1 en II.2
van het overzicht), was zowel OB verschuldigd ter zake van de levering als over-
drachtsbelasting ter zake van de verkrijging. Er van uitgaande dat ook de BV
kan worden gekwalificeerd als ondernemer in de zin van art. 7, eerste lid, Wet
OB 1968, traden dezelfde gevolgen voor de toepassing van de overdrachtsbe-
lasting en de Wet OB 1968 op na de levering van het onroerend goed door de
oprichters aan de eenmaal opgerichte BV. Dit kon ertoe leiden, dat zowel de
oprichters als de BV overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van het
onroerend goed verschuldigd werden. Deze dubbele heffing kon op grond van
art. 13, eerste lid, WBR, worden voorkomen indien tussen beide verkrij-
gingstijdstippen niet meer dan drie maanden waren verstreken. In andere geval-
len kon alleen een beroep op art. 63, AWR (de hardheidsclausule) uitkomst bie-
den. Onder de werking van de Registratiewet 1917 werd in dergelijke gevallen
een beroep gedaan op de minister van Financiën om op grond van art. 99, derde
lid, Registratiewet 1917, kwijtschelding te verlenen van het registratierecht, ge-
heven ter zake van de overdracht van het onroerend goed aan de NV. ~' Ook na
1 januari 1987 krijgen vele leveringen van onroerend goed aan de BV i.o. op
deze wijze gestalte. In sommige gevallen wordt gekozen voor de constructie van
levering aan de oprichters onder de ontbindende voorwaarde van bekrachtiging
en levering aan de BV onder de opschortende voorwaarde van bekrachtiging.
Daarbij speelt mede een rol, dat zolang de HR zich niet expliciet heeft uitgelaten
over de reikwijdte van de invoering in art. 203, tweede lid, boek 2, BW, van de
hoofdelijke gebondenheid van de oprichters tot nakoming van de preconstitu-
tieve rechtshandelingen tot het moment van bekrachtiging door de BV, onze-
kerheid zal blijven bestaan over de vraag wie in de voorperiode als eigenaar
moet worden aangemerkt van een preconstitutief geleverd onroerend goed.
Aangezien partijen er alle belang bij hebben duidelijkheid te scheppen over de

1 l. Moltmaker, Heffing van registratierecht bij de NV in oprichting, WFR 1964~4695, blz. 269;
Warning en Rijkels, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de onroerend-goedsector, A.III-nr.
1.7.
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eigendomsverhoudingen ten aanzien van het onroerend goed in de voorperiode
zullen zij daarom in de meeste gevallen de `veilige' weg kiezen van de levering
aan de op eigen naam maar voor rekening van de op te richten BV handelende
oprichter, gevolgd door een levering van het onroerend goed door de oprichter
aan de eenmaal opgerichte BV. Mede gelet op de hoofdelijke aansprakelijkheid
voor de overdrachtsbelasting op grond van art. 18, tweede lid, WBR, is ook de
notaris gebaat bij duidelijkheid omtrent de eigendomsverhoudingen in de voor-
periode. In de resolutie van 27 december 1988, V-N 1989, blz. 208, punt 26,
heeft de staatssecretaris bekend gemaakt onder welke voorwaarden de inspec-
teurs der registratie en successie bevoegd zijn om namens hem de hardheids-
clausule van art. 63, AWR toe te passen in geval van elkaar opvolgende verkrij-
gingen van onroerend goed in de voorperiode. In punt 3 van deze resolutie is het
volgende bepaald:

`Indien onroerend goed ten behoeve van en voor rekening van een in oprich-
ting zijnde NV~BV wordt aangekocht en uitsluitend vanwege het feit dat de
NV~BV ten tijde van de eigendomsverkrijging nog niet bestond, op naam van
de oprichter wordt gesteld, wordt met betrekking tot de doorlevering aan de
NV~BV een tegemoetkoming verleend ten bedrage van de verschuldigde
overdrachtsbelasting, met dien verstande, dat niet minder wordt geheven dan
wanneer de NV~BV het onroerend goed onmiddellijk zou hebben verkregen.
Als vereiste geldt, dat de doorlevering binnen één jaar na de oprichting van de
NV~BV plaatsvindt.'

Niet de overdrachtsbelasting die door de oprichters is verschuldigd ter zake van
de verkrijging van het onroerend goed wordt derhalve onder voorwaarden
kwijtgescholden op grond van art. 63, AWR, maar de door de BV verschul-
digde overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van het onroerend goed.
Dit heeft tot consequentie, dat waardeveranderingen van het onroerend goed
na de verkrijging door de oprichters, per saldo geen invloed hebben op de ver-
schuldigde overdrachtsbelasting.

Interessant is de vraag, wat de gevolgen zijn voor de toepassing van de Wet
OB 1968 en de overdrachtsbelasting van een na 1 januari 1987 gerealiseerde pre-
constitutieve levering van een onroerend goed, uitgaande van de veronderstel-
ling dat de eigendom van het onroerend goed na het moment van levering door
de derde aan de namens de op te richten BV handelende oprichter, zich niet
meer bij de derde bevindt. Naar mijn mening zal in dat geval uitsluitend de ver-
krijging door de oprichters van de eigendom van het onroerend goed namens de
op te richten BV, moeten worden aangemerkt als een verkrijging in de zin van
art. 2, WBR, ter zake waarvan overdrachtsbelasting verschuldigd kan worden.
Deze overdrachtsbelasting zullen de oprichters in mijn visie namens de op te
richten BV moeten voldoen. De verkrijging door de BV van het onroerend goed
als gevolg van de bekrachtiging van de preconstitutieve levering, gevolgd door
de inschrijving van deze bekrachtiging in de openbare registers, kan - in analo-
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gie met het gestelde in paragraaf 2.2 ter zake van de tegenpool van de verkrij-
ging van art. 2, WBR, de levering als bedoeld in art. 3, eerste lid, letter a, Wet
OB 1968 - mijns inziens niet worden aangemerkt als een verkrijging in de zin
van art. 2, WBR. Als gevolg van de bekrachtiging wordt de preconstitutieve
eigendomsoverdracht bevestigd en treedt de BV automatisch in de voetsporen
van de oprichters. De laatsten verdwijnen op dat moment uit het gezichtsbeeld.
De ter zake van de (preconstitutieve) verkrijging verschuldigde overdrachtsbe-
lasting is reeds namens de op te richten BV voldaan door de oprichters. Waarde-
veranderingen die optreden na het moment van verkrijging door de oprichters
namens de op te richten BV hebben dan ook geen invloed op de verschuldigde
overdrachtsbelasting. Een beroep op de hardheidsclausule is naar mijn mening
dan ook niet nodig.' z Op het moment dat komt vast te staan, dat de oprichting
van de BV geen doorgang zal vinden dan wel dat de BV niet zal bekrachtigen,
transformeert de preconstitutieve eigendom bij de oprichter in een volledig on-
bezwaarde eigendom. Ter zake van deze verkrijging wordt hij overdrachtsbe-
lasting verschuldigd, met dien verstande dat hij de reeds namens de op te richten
BV voldane overdrachtsbelasting zal kunnen verrekenen. Na de preconstitu-
tieve verkrijging ontstane waardeveranderingen van het onroerend goed heb-
ben dus wel invloed op de uiteindelijk verschuldigde overdrachtsbelasting in-
dien de BV niet tot stand komt dan wel niet wenst te bekrachtigen.

Indien ook de OB in het beeld wordt betrokken, treden, uitgaande van de ver-
onderstelling dat de leverende derde als ondernemer in de zin van art. 7, eerste
lid, Wet OB 1968, kan worden aangemerkt, de volgende consequenties op in ge-
val van een preconstitutieve levering van onroerend goed, gevolgd door de be-
krachtiging van die levering door de BV en de overschrijving van die bekrachti-
ging in de openbare registers: Indien het onroerend goed niet is vervaardigd (si-
tuatie I.1 van het overzicht in paragraaf 3.1) dan wel de derde het onroerend
goed twee jaren na de eerste ingebruikneming levert en de derde en de BV (in de
voorperiode vertegenwoordigd door de oprichters, zie paragraaf 2.4) niet opte-
ren voor een aan OB onderworpen levering (situatie I.3 van het overzicht), is de
derde geen OB verschuldigd ter zake van de levering, maar zal de BV over-
drachtsbelasting dienen te betalen ter zake van de (preconstitutieve) verkrij-
ging. In de andere gevallen is de derde wel OB verschuldigd maar de BV geen
overdrachtsbelasting. Alleen in het geval dat de derde het onroerend goed als
bedrijfsmiddel gebruikte en de BV de OB geheel of gedeeltelijk in aftrek kan
brengen (situatie II.1 en II.2 van het overzicht), is zowel overdrachtsbelasting
ter zake van de verkrijging als OB ter zake van de levering verschuldigd.

12. Anders: Scholtens, Preconstitutieve levering, WPNR 1987~5830, blz. 300.
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4. De inbreng

4.1. ALGEMEEN

Inbreng is in paragraaf 2 van hoofdstuk III gedefinieerd als het ter beschikking
stellen van zaken aan de (op te richten) vennootschap ten titel van storting op
aandelen. Deze definitie ziet op de inbreng als zakenrechtelijke handeling. Deze
moet worden onderscheiden van de obligatoire inbrengovereenkomst, waarin
wordt afgesproken dat een bepaalde inbreng zal worden gerealiseerd. Reeds
voor de totstandkoming van de BV kan sprake zijn van een storting op de - op
dat moment - nog te creëren aandelen in de op te richten BV. Namens de op te
richten BV aanvaarden de oprichters dan de inbreng. In dat geval is sprake van
een preconstitutieve inbreng. Is in theorie een preconstitutieve inbreng van de
juridische eigendom mogelijk (vergelijk paragraaf 4 van hoofdstuk II), in de
praktijk wordt met name in het geval van in te brengen onroerende goederen
slechts de economische eigendom preconstitutief ingebracht. Hetzelfde doet
zich voor bij de inbreng van een onderneming. In de voorperiode kan de econo-
mische eigendom van deze onderneming preconstitutief worden ingebracht; de
juridische levering van de tot de onderneming behorende bestanddelen vindt
plaats na de oprichting van de BV. De stortingsplicht van de oprichters gaat
eerst teniet indien de vennootschap de preconstitutieve inbreng bekrachtigt dan
wel daaraan in de akte van oprichting wordt gebonden. Een (preconstitutieve)
inbreng heeft zowel consequenties voor de toepassing van de WBR als van de
Wet OB 1968. In de paragrafen 4.2 tot en met 4.4 wordt achtereenvolgens inge-
gaan op de gevolgen voor de toepassing van de kapitaalsbelasting, de over-
drachtsbelasting en de Wet OB 1968.

4.2. DE KAPITAALSBELASTING

De art. 32 tot en met 39, WBR, hebben betrekking op de kapitaalsbelasting. In
art. 32, eerste lid, WBR, wordt deze belasting omschreven als:

`een belasting geheven ter zake van het bijeenbrengen van in aandelen ver-
deeld kapitaal in binnen het Rijk gevestigde lichamen'.

Krachtens art. 35, eerste lid, WBR, wordt de belasting berekend

`over de waarde van hetgeen is ingebracht na aftrek van de door het lichaam
op zich genomen verplichtingen, dan wel over de nominale waarde van de
aandelen, indien deze hoger is'.
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Het begrip bijeenbrengen moet in feitelijke zin worden opgevat. In dit verband
merkt Moltmaker13 op:

`Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat het bijeenbrengen van kapitaal niet in
handelsrechtelijke zin moet worden opgevat, maar als een zuiver feitelijke,
zo men wil, economische handeling.'

Ook volgens Gorren-Van Gils" is:

`Het tijdstip waarop het kapitaal wordt geplaatst (. ..) niet van belang. (. ..)
Evenmin is van betekenis de vraag ofbij NV 's en BV 's op de akte van oprich-
ting of, bij kapitaaluitbreiding, op de statutenwijziging de ministeriële ver-
klaring van geen bezwaar als is bedoeld in de art. 64 en 125, respectievelijk
175 en 235, boek 2(Rechtspersonen), BW, reeds is verkregen of zelfs aange-
vraagd. Aldus MvT, Algemeen hoofdstuk IV, par. 2, onder "Wijze en
tijdstip van heffing", alsmede Toelichting, par. 4, derde lid.'

Schutteváer en Bongard' S merken hieromtrent op:

"`Bijeenbrengen" moet in feitelijke zin opgevat worden (. ..). Hierdoor
staat vast, dat we moeten denken aan wat bij de NV en de BV het "gestorte
kapitaal" heet. Het maatschappelijk kapitaal, voor zover niet geplaatst, en
het geplaatste kapitaal, voor zover niet gestort, worden niet in de heffing van
kapitaalsbelasting betrokken.'

Een economische benadering met betrekking tot het gestort kapitaal kon ook
reeds worden aangetroffen in de voorganger van de huidige WBR, de Registra-
tiewet 1917. Op grond van deze wet was een kapitaalsrecht van '~4 e1o verschul-
digd over geplaatst maar niet gestort kapitaal en van 2'h ~lo over het gestorte ka-
pitaal. Laatstgenoemd recht was reeds verschuldigd op het moment dat ter gele-
genheid van het notarieel verlijden van de oprichtingsakte daadwerkelijk kapi-
taal werd gestort.1ó Daaraan deed niet af, dat de ministeriële verklaring van
geen bezwaar nog niet was verkregen. Bij weigering van deze verklaring, werd
het geheven recht terugbetaald." Voordat de NV als rechtspersoon eigenares

13. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, vierde druk, 1988, FM nr. 25, blz. 110.
14. Gorren-Van Gils, Vakstudie Belastingen van rechtsverkeer en Registratiewet, aantekening 2 op
art. 32, WBR.
15. Schutteváer en Bongard, Kort begrip van rechtsverkeersbelastingen en registratie, vierde druk,
1987, blz. 165.
16. Adriani, Registratierecht wegens oprichting eener NV voor de Ministerieele verklaring, WPNR
1930I3143, blz. 171; Ittmann, Registratierecht wegens oprichting eener Naamlooze Vennootschap
voor de Ministerieele verklaring, WPNR 193013150, blz. 297 (met naschrift van Adriani); Osinga,
Evolutie van de registratiebelasting, WPNR 1934I3353, blz. 143.
17. Van der Meijden-Gorren, Vakstudie Registratiewet 1917, aantekening 3 op art. 46, Registratie-
wet 1917.
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kon zijn van de ingebrachte zaken, kon men derhalve reeds kapitaalsrecht ver-
schuldigd worden. Hieruit kan worden afgeleid, dat, anders dan voor de toe-
passing van de Wet IB 191418, het arrest HR 12 oktober 1932, B. 5299, waarin
werd beslist dat een NV niet als rechtspersoon bestaat voordat de ministeriële
verklaring van geen bezwaar is verkregen, geen invloed had op het kapitaals-
recht.

Een verhaal apart was de toepassing van het kapitaalsrecht in geval van een
voorperiode die aan het moment van het notarieel verlijden van de oprichtings-
akte voorafging. Voor die situatie was in 1955 een tweetal resoluties uitgevaar-
digd: de resolutie van 22 juli 1955, nr. 73, en van 23 december 1955, nr. 23, PW
16 347. In eerstgenoemde resolutie werd het volgende bepaald:

`In een geval waarin een geheel bedrijf in een NV wordt ingebracht ("omge-
zet") en waarin de oprichters zijn overeengekomen, dat het bedrijf van een
voor de obligatoire overeenkomst gelegen datum af voor rekening van de NV
zal worden gevoerd, is voor de beantwoording van de vraag welke zaken wor-
den ingebracht strikt genomen beslissend het moment, waarop de overeen-
komst tot inbreng is gesloten. (. ..)

Met gebeurtenissen, voorgevallen na de datum waarnaar de inbreng wordt
bepaald, behoort geen rekening te worden gehouden behalve met de waar-
destijgingen en -dalingen tussen die datum en de datum van de akte van op-
richting; m.a.w. voor de berekening van het kapitaalsrecht behoren de activa
en passiva, aanwezig op de - in het verleden gelegen - datum, waarnaar is
ingebracht, te worden gewaardeerd naar de datum van de akte van oprich-
ting. Dit is een uitvloeisel van het systeem der Registratiewet 1917, zoals dat
o.m. blijkt uit art. 66, lid 3, van die wet. A1 kunnen zich in de practijk moei-
lijkheden voordoen, in principe bestaan geen termen om goed te keuren dat
hiervan wordt afgeweken.'

In de resolutie van 23 december 1955, nr. 23, werd een en ander toegelicht aan
de hand van een voorbeeld:

`Op 4 oktober 1954 (bedoeld is 1955; P.E. ) werd bij notariële akte een NV op-
gericht; een der oprichters bracht ter volstorting van zijn aandelen een effec-
ten-portefeuille in. Alle hiertoe behorende stukken waren opgenomen in de
in art. 47 der Successiewet bedoelde prijscourant. Ingevolge art. 49, lid 3, der
Registratiewet 1917 diende de verkoopwaarde voor de berekening van het ka-
pitaalsrecht dus te worden bepaald naar die prijscourant, uitgegeven in de
week waarin de inbreng plaats vond; op grond hiervan ging de inspecteur bij
de rechtsheffing uit van de successieprijscourant d.d. 7 oktober 1955.

De notaris betwijfelde of dit juist was. De akte van oprichting bevatte n.l.
de clausule dat alle handelingen, verricht in verband met de oprichting der

18. Vergelijk hoofdstuk V.
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NV, van 20 mei 1955 af werden geacht voor rekening van de NV te zijn ge-
schied. Voorts was in de akte van oprichting nog bepaald, dat waardestijging
en -daling van de ingebrachte effecten sedert laatstvermelde datum ten bate
en ten laste van de NV zouden komen. Op grond hiervan meende de notaris
dat in dit geval de waarden van de per 20 mei 1955 uitgegeven prijscourant
dienden te worden aangehouden.

De Staatssecretaris heeft evenwel beslist dat de inspecteur terecht was uit-
gegaan van de dag, waarop de akte van oprichting was verleden.'

Onder de Registratiewet 1917 was derhalve de situatie ten tijde van de akte van
oprichting bepalend voor de vaststelling van de waarde van de ingebrachte za-
ken, terwijl het moment dat de in te brengen zaken voor rekening van de op te
richten vennootschap werden gedreven, bepalend was voor het antwoord op de
vraag welke zaken onder de inbreng waren begrepen. Daarbij werd zelfs een
soort voor-voorperiode toegestaan. Dit blijkt uit de resolutie van 22 juli 1955,
nr. 73, waarin het volgende werd bepaald:

`Dat de oprichters zijn overeengekomen de zaken van een - eventueel veel -
vroegere datum (dan de inbrengovereenkomst; P.E.) af voor rekening van de
NV te laten komen is een fictie, waaraan voor de bepaling van de inbreng
theoretisch geen betekenis mag worden toegekend.

Uiteraard kunnen partijen ook overeenkomen dat de inbreng zal geschie-
den naar een na de overeenkomst - doch voor het verlijden van de akte van
oprichting - gelegen tijdstip en in dit laatste geval is dit tijdstip voor de bepa-
ling van de omvang van de inbreng beslissend.

In de practijk zal het echter veelal niet mogelijk zijn te bepalen op welk
tijdstip precies de overeenkomst tot inbreng is tot stand gekomen, terwijl bo-
vendien uiterst moeilijk zal kunnen worden uitgemaakt welke activa en pas-
siva op dat tijdstip aanwezig waren. Indien de inspecteur geen reden heeft om
aan de goede trouw van de belanghebbenden te twijfelen en de door partijen
als beslissend gekozen balansdatum niet te ver voor die datum van oprichting
ligt, kan de inspecteur voor de vraag welke zaken zijn ingebracht, van die ba-
lansdatum uitgaan.'

De behandeling van de voorperiode onder de Registratiewet 1917 krijgt iets
tweeslachtigs door het voorschrift dat de waarde van de ingebrachte zaken moet
worden bepaald naar de situatie ten tijde van de akte van oprichting. Deze voor-
waarde hield waarschijnlijk verband met het eerste lid van art. 46, Registratie-
wet 1917, waarin was bepaald, dat het kapitaalsrecht verschuldigd was op de
akte van oprichting van (onder meer) een NV.' 9 Die gebondenheid aan een akte
sprak ook uit art. 66, derde lid, Registratiewet 1917, waarin was bepaald, dat de
verkoopwaarde van een onroerend goed moest worden bepaald naar `de dag

19. Vergelijk Dubois, De Registratiewet 1917, zesde druk, 1958, blz. 285.
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van opmaking van eene authentieke akte, eene opgave of eene verklaring'. In
geval van inbreng in een NV werd dit - althans door de administratie - aldus
geïnterpreteerd, dat de waarde ten tijde van de oprichtingsakte bepalend was.
Hetzelfde werd aangenomen ten aanzien van effecten.20

In de literatuur verschillen de meningen over de vraag of het in PW 16 347 in-
genomen standpunt omtrent de toepassing van het kapitaalsrecht in geval van
een voorperiode, van overeenkomstige toepassing is op de kapitaalsbelasting.
Moltmaker21 gaat er, gelet op de navolgende passage, waarschijnlijk vanuit dat
voor de vraag wat wordt ingebracht alsmede welke waarde daaraan dient te
worden toegekend, bepalend is de situatie op het moment dat de in te brengen
goederen voor rekening en risico van de op te richten BV worden gedreven:

`Zo zal de waarde van ingebracht onroerend goed moeten worden geschat
met inachtneming van (d.w.z. onder aftrek van) de waarde die in het econo-
misch verkeer kan worden toegekend aan hetgeen voor de inbreng voor reke-
ning van de BV werd gebouwd - en wat ook reeds voor de inbreng op de ba-
lans van de BV zal zijn geactiveerd - dus datgene waarvan de BV reeds "eco-
nomisch eigenaar" was.'

Dit blijkt ook uit zijn voorbeeld dat hij hanteert ter illustratie van de berekening
van de kapitaalsbelasting in het geval van een geruisloze omzetting als bedoeld
in art. 18, Wet IB 1964, dan wel een bedrijfsfusie in de zin van art. 14, Wet Vpb
1969. Als uitgangspunt hanteert hij daarbij de `fiscale inbrengbalans' welke is
gebaseerd op de boekwaarden per het begin van de (voor-)voorperiode.22 Daar-
bij zij wel aangetekend, dat Moltmaker niet expliciet melding maakt van het feit
dat hij een nieuw op te richten BV op het oog heeft. Gorren-Van Gils23 gaan er-
van uit, dat PW 16 347 nog steeds van toepassing is op de huidige kapitaalsbe-
lasting. Ook IJsselmuiden24 en Zwemmerz5 gaan daar (kennelijk) vanuit. Dijs-
telbloem2ó trekt daarentegen uit het voor de overdrachtsbelasting gewezen ar-
rest van 10 november 1982, BNB 1983~40, de conclusie,

20. Vergelijk Dubois, De Registratiewet 1917, zesde druk, 1958, blz. 300, noot 1; Van der Meijden-
Gorren, Vakstudie Registratiewet 1917, aantekeningen 3 en 8 op art. 49, Registratiewet 1917; Molt-
maker, Heffing van registratierecht bij de NV in oprichting, WFR 1964I4695, blz. 266, en Laeijen-
decker, noot in BNB 1983~40 (HR 10 november 1982).
21. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, vierde druk, 1988, FM nr. 25, blz. 117.
22. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, vierde druk, 1988, FM nr. 25, blz. 118.
23. Gorren-Van Gils, Vakstudie Belastingen van rechtsverkeer en Registratiewet, aantekening 6 op
art. 35.
24. IJsselmuiden, Geruisloze omzetting, derde druk, 1976, blz. 61.
25. Zwemmer, aantekening in FED 1986~1287 (resolu[ie van 25 juli 1986, BNB 1986I271).
26. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennoot-
schappen, FM nr. 37, 1984, blz. 251; vergelijk eveneens Laeijendecker, noot in BNB 1983I40 (HR
10 november 1982).
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`dat zowel voor de vraag wat wordt ingebracht als voor de aan het object toe
te kennen waarde, de situatie op het moment van de feitelijke inbreng bepa-
lend is'.

Deze `feitelijke inbreng' vindt in de visie van Dijstelbloem niet plaats op het mo-
ment van de preconstitutieve inbreng, maar op het moment waarop de BV eco-
nomisch eigenares wordt van de ingebrachte zaken, dat wil zeggen op het mo-
ment waarop de BV wordt gebonden aan de inbreng dan wel het moment
waarop deze inbreng wordt bekrachtigd. Dit standpunt heeft onder meer tot
consequentie, dat een in de voorperiode gerealiseerde winst voor de heffing van
kapitaalsbelasting als kapitaal moet worden aangemerkt, terwijl een voorperio-
deverlies tot een verlaging van de maatstaf van heffing leidt.

Naar mijn mening behoeft voor de toepassing van de kapitaalsbelasting de in
PW 16 347 weergegeven ambivalente behandeling van de voorperiode niet te
worden gecontinueerd. Zowel voor de vraag welke zaken worden ingebracht als
voor de daaraan toe te kennen waarde, dient mijns inziens aansluiting te wor-
den gezocht bij het moment van de preconstitutieve inbreng. Op dat tijdstip
heeft immers een daadwerkelijke storting plaatsgevonden. Het feit dat de in-
brengers eerst bij of na de oprichting bevrijd worden van hun inbrengverplich-
ting en de BV niet eerder dan na haar oprichting de eigendom verwerft van de
preconstitutief ingebrachte zaken, doet daaraan niet af. Uit het arrest HR 3 juni
1987, BNB 1987~241, leid ik af, dat zulks ook het geval is, indien alleen de eco-
nomische eigendom preconstitutief wordt ingebracht. In dat arrest besliste de
HR namelijk, dat van inbreng van een `gehele onderneming of een zelfstandig
onderdeel daarvan' in de zin van art. 35, vierde lid, WBR, juncto art. 12, Uit-
voeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer, ook reeds sprake kan zijn indien
van een tot de onderneming behorend onroerend goed de juridische eigendom
in het inbrengende lichaam achter blijft. Storting van alleen de economische
eigendom is derhalve voor de toepassing van de kapitaalsbelasting reeds vol-
doende. Daarbij dient te worden bedacht, dat in de WBR een bepaling analoog
aan art. 46, eerste lid, Registratiewet 1917, waarin een koppeling werd gelegd
met de akte van oprichting, ontbreekt. Het voordeel van deze benadering is, dat
zoveel mogelijk aansluiting wordt gevonden met hetgeen voor de toepassing
van de Wet IB 1964 en de Wet Vpb 1969 als gestort kapitaal wordt beschouwd in
geval van een aan de oprichting van een BV voorafgaande voorperiode. Het
door Dijstelbloem aangehaalde arrest BNB 1983~40 wordt nader behandeld in
de volgende paragraaf. Daar zal blijken, dat de werking van dit arrest moet
worden beperkt tot de toepassing van de overdrachtsbelasting. Deze belasting
hanteert naar mijn mening een ander inbrengbegrip als de kapitaalsbelasting.
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4.3. DE OVERDRACHTSBELASTING

In art. I5, eerste lid, letter e, WBR, wordt van overdrachtsbelasting vrijgesteld,

`de verkrijging krachtens inbreng in een vennootschap die geen in aandelen
verdeeld kapitaal heeft, dan wel krachtens inbreng in een vennootschap, ver-
eniging, codperatie of onderlinge waarborgmaatschappij met een in aande-
len verdeeld kapitaal mits het verkregene deel uitmaakt van een in haar geheel
ingebrachte onderneming'.

In geval van een preconstitutieve inbreng27 van de economische eigendom van
een onderneming, is het de vraag in hoeverre ter zake van verkrijgingen in de
voorperiode van onroerende goederen na die preconstitutieve inbreng nog aan-
spraak kan worden gemaakt op deze vrijstelling. Deze kwestie stond centraal in
het arrest van 10 november 1982, BNB 1983I40. In de tot dit arrest aanleiding
gevende casus was belanghebbende, een BV welke een horecabedrijf uitoefen-
de, opgericht door X en diens echtgenote X-Y bij notariële akte van 9 januari
1980. Voorheen had X een bar-discotheek annex cafetaria gedreven in een van
zijn vader gehuurd pand. Bij onderhandse akte van 17 augustus 1978 werd door
X en X-Y een oprichtings- annex inbrengovereenkomst gesloten waarin onder
meer het volgende was bepaald:

`ter volstorting zal door (X) worden ingebracht activa en passiva behorende
tot zijn onderneming, overeenkomstig een nader door partijen samen te stel-
len inbrengbalans, terwijl hij voor het eventueel te veel aan waarde door hem
ingebrachte, blijkende uit voormelde balans, zal worden gecrediteerd in de
boeken van de vennootschap;

27. In de resolutie van 27 mei 1988, V-N 1988, blz. 1833, punt 36, wordt ingegaan op de zogenaamde
'oneigenlijke inbreng', dat wil zeggen het geval waarbij de inbrenger tegenover de inbreng naast
aandeelhoudersrechten, tevens crediteursrechten verkrijgt. In dat geval is volgens de staatssecreta-
ris geen sprake van inbreng in de zin van art. I5, eerste lid, letter e, WBR, `aangezien dan namelijk
kan worden gesproken van een (gedeeltelijke) verkoop'. Ter bevordering van de eenheid van de
wetstoepassing, keurt hij echter het volgende goed:

`Bij de beoordeling of sprake is van inbreng in een aandelenlichaam is het hoofdkarakter van de
transactie beslissend. Aan het vereiste van inbreng is niet voldaan, indien de waarde in het econo-
misch verkeer van de in haar geheel overgedragen onderneming voor meer dan de helft door het
lichaam wordt vergoed in de vorm van toekenning van crediteursrechten. Bij de overdracht be-
dongen stamrechten zijn in dit verband als crediteursrechten aan te merken.
Ik sta evenwel toe dat in geval van fiscaal geruisloze inbreng ingevolge art. 18 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 crediteringen plaatsvinden, welke blijkens de (toelichting op de) stan-
daardvoorwaarden zijn toegestaan.'

Vergelijk met betrekking tot de toepassing van art. 35, vierde lid, WBR: HR I april 1987, BNB
1987~204 ( met conclusie A-G Moltmaker); vergelijk ook de annotatie van Scheltens bij dit arrest in
BNB 1987~204 en Dijk, Hoe eigenlijk is oneigenlijk eigenlijk?, WPNR 1989I5902, blz. 67.
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alle winsten en verliezen vanaf 1 september 1978 (bedoeld is waarschijnlijk 1
augustus 1978; P.E.) tot de datum van oprichting der vennootschap zijn ten
bate en ten laste van de op te richten vennootschap'.

In 1979 kocht X in privé het onroerend goed van zijn vader alsmede een ander
pand van een derde. Ter zake van eerstgenoemde aankoop had X een beroep ge-
daan op de vrijstelling van art. 15, eerste lid, letter b, WBR. Deze onroerende
goederen werden samen met de onderneming ingebracht in de op te richten BV
bij voormelde notariële akte van 9 januari 1980. In geschil was, of ter zake van
de inbreng van de onroerende goederen aanspraak kon worden gemaakt op de
vrijstelling van art. 15, eerste lid, letter e, WBR. Het Hof Leeuwarden stelde be-
langhebbende in het ongelijk:

`dat immers zowel de voorovereenkomst tot oprichting van belanghebbende
als de oprichtingsakte van belanghebbende bepalen, dat inbreng van de door
X(oprichter en groot-aandeelhouder) gedreven onderneming plaatsvond
naar de toestand en de balans per 1 augustus 1978;

dat op 1 augustus 1978 tot de onderneming van X niet behoorden de (aan-
gekochte) panden (. ..), aangezien, naar vaststaat, deze panden door X wer-
den aangekocht op 12 april 1979 en 3 mei 1979, derhalve op tijdstippen dat de
in belanghebbende ingebrachte onderneming niet meer voor rekening van de
oprichter X werd gedreven en derhalve niet voorkwamen, volgens de verkla-
ring van de gemachtigde ter zitting, op de inbrengbalans per 1 augustus 1978;

dat namens belanghebbende is gesteld dat het steeds de bedoeling is ge-
weest de panden in te brengen;

dat echter op geen enkele wijze, ook niet uit de aankoopakte, is gebleken of
aannemelijk geworden dat de oprichter X zich heeft verplicht tot inbreng in
belanghebbende van in de voorperiode aangekochte vermogensbestandde-
len, welke bij voortzetting van de eenmanszaak na 1 augustus 1978 tot het on-
dernemingsvermogen van X zouden hebben behoord'.

De HR verwees de zaak naar het Hof Arnhem:

`dat ingeval - zoals te dezen - bij de inbreng van een onderneming in een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tevens worden inge-
bracht onroerende goederen, verworven tijdens de zogenoemde voorperiode,
voor de beantwoording van de vraag of die onroerende goederen voor de toe-
passing van artikel 15, lid 1, letter e, van de Wet op belastingen van rechtsver-
keer deel uitmaken van de onderneming, beslissend is of zij reeds voor de in-
breng deel zijn gaan uitmaken van de onderneming die wordt ingebracht;

dat het Hof, niet aannemelijk oordelende dat het steeds de bedoeling is ge-
weest de onderwerpelijke panden in de op te richten besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid in te brengen, daarmede, gelet op de voor dat
oordeel gegeven motivering, tevens tot uitdrukking heeft gebracht dat niet is
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komen vast te staan dai die panden reeds voor de oprichting van belangheb-
bende deel zijn gaan uitmaken van de onderneming die in belanghebbende is
ingebracht; dat dit oordeel zonder nadere redengeving onbegrijpelijk is in het
licht van de door belanghebbende in haar beroepschrift voor het Hof aange-
voerde stellingen: "Daar de vennootschap nog niet was opgericht, werden
beide panden gekocht en ten name gesteld van de heer X. De betaling ge-
schiedde echter door de vennootschap in oprichting en de beide panden wer-
den in de balans van de vennootschap in oprichting opgenomen per 31-12-
1979", van welke stellingen niet blijkt dat zij door de Inspecteur in zijn ver-
toogschrift of ter zitting zijn weersproken dan wel door belanghebbende zijn
teruggenomen; (volgt verwijzing)'.

In de vervolgprocedure oordeelde het Hof Arnhem in de uitspraak van 20 maart
1984, FED 1988~192 als volgt:

`Belanghebbende heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de litigieuze
panden in 1979 voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aange-
kocht en vervolgens voor de uitoefening van de onderneming van die ven-
nootschap zijn gebruikt. (. . .)

Het hof aanvaardt in verband met het vorenstaande de stelling van belang-
hebbende dat de door haar verkregen onroerende goederen deel uitmaakten
van de onderneming die bij de notariële akte van 9 januari 1980 in belangheb-
bende is ingebracht, als juist.'

Naar mijn mening mag bij de interpretatie van BNB 1983~40 niet worden voor-
bij gegaan aan het - in vergelijking tot de kapitaalsbelasting - meer civiel-
rechtelijk georiënteerde karakter van de overdrachtsbelasting. Dit komt ook tot
uitdrukking in het begrip inbreng van art. 15, eerste lid, letter e, WBR. Schutte-
váer en Bongard28 leggen bij de invulling van dit begrip naar mijn mening te-
recht een verbinding met het begrip verkrijging van art. 2, WBR:

`Als hier van "inbreng" gesproken wordt, dan dient daaronder, gezien het
verband met art. 2, verstaan te worden: de verkrijging van eigendom of zake-
lijke rechten door levering, gebaseerd op een verbintenis tot inbreng. Niet be-
last zijn derhalve: inbreng van het genot der zaak, inbreng van zgn. "econo-
mische eigendom", of het zich enkel verbinden tot levering ten titel van in-
breng. In al deze gevallen ontbreekt het karakter van "verkrijging" in de zin
van art. 2.'

Hieruit vloeit voort, dat de preconstitutieve inbreng van de economische eigen-

28. Schutteváer en Bongard, Kort begrip van rechtsverkeersbelastingen en registratie, vierde druk,
1987, blz. 131.
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dom van goederen - anders dan voor de kapitaalsbelasting - geen inbreng is
in de zin van de overdrachtsbelasting. In deze zin ook Rijkels29:

`Juist de omstandigheid dat inbreng de zakenrechtelijke levering inhoudt,
verleent steun aan het geciteerde arrest.'

Van een inbreng in de zin van de overdrachtsbelasting kan pas sprake zijn op het
moment dat de juridische eigendom van de betreffende goederen op de BV
overgaat. Dit kan niet eerder dan na de oprichting van de BV. Dit heeft tot con-
sequentie, dat de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van
een onderneming, gevolgd door de juridische levering van de tot deze onderne-
ming behorende activa en passiva na de oprichting van de BV niet, zoals Laeijen-
decker meent'o, tot een cumulatie leidt van kapitaalsbelasting en overdrachts-
belasting. Voor de toepassing van de kapitaalsbelasting is bepalend het moment
van de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom, voor de toepas-
sing van de overdrachtsbelasting is sprake van een inbreng op het moment van
de juridische verkrijging door de BV van de tot de onderneming behorende za-
ken, ter zake waarvan de vrijstelling van art. 15, eerste lid, letter e, WBR, van
toepassing is. In BNB 1983~40 waren de panden door derden aan de oprichter
als privé-persoon geleverd31, waarna deze ze samen met de andere tot de onder-
neming behorende activa inbracht in de BV. Aangezien de BV de eigendom van
- onder meer - deze panden verkreeg door inbreng, was de vrijstelling van
art. 15, eerste lid, letter e, WBR, van toepassing. Het feit dat de oprichter de
panden voor rekening van de BV had gekocht deed daaraan niets af.32 Deze
vrijstelling zou naar mijn mening echter niet van toepassing zijn geweest, indien
de derden de panden aan de op te richten vennootschap, vertegenwoordigd
door de oprichters, hadden geleverd. In dat geval zou de BV immers niet door
inbreng de eigendom van deze panden hebben verworven, maar door bekrachti-
ging van de preconstitutieve levering. De verkrijging is dan niet gebaseerd op de
inbrengovereenkomst, maar op de preconstitutieve koopovereenkomst. Tot
deze conclusie komt ook Rijkels33:

29. Rijkels, aantekening in FED 1988~192 (Hof Arnhem 20 maart 1984).
30. Noot bij HR 3 juni 1987, BNB 1987~241.
31. Indien de derden de panden niet aan de oprichters maar rechtstreeks aan de BV leveren, is de

vrijstelling van art. l5, eerste lid, letter e, WBR, niet van toepassing! Vergelijk HR 20 november

1968, BNB 1969I152 (Ruiterwaardarrest); Hof Leeuwarden 12 december 1980, V-N 1982, blz. 420,
punt 15; Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, vierde druk, 1988, FM nr. 25, blz. 53.
32. Terecht merkt Rijkels in FED 1988~192 op, dat de overweging van het Hof Arnhem in de uit-

spraak van 20 maart 1984, FED 1988~192, dat de panden uit het arrest BNB 1983~40 waren aange-
kocht voor rekening en risico van de BV i.o., overbodig is.
33. Rijkels, aantekening in FED 1988~192 (Hof Arnhem 20 maart 1984); vergelijk eveneens Van
Duijn, Rechtsvragen, WPNR 1950~4167, blz. 582, Moltmaker, aantekeningin FED Rechtsverkeer:

Art. 15 : 85 (HR ]0 november 1982, BNB 1983~40), Linders, aantekening in WPNR 1983~5662, blz.

526 (H R 10 november 1982, BNB 1983~40), en Van Kalmthout, aantekening in TVVS 1983~4, blz.
]07 (HR 10 november 1982, BNB 1983I40).
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`De vrijstelling ter zake van de inbreng van een gehele onderneming komt
n.m.m. alleen aan de orde, indien de ingebrachte onroerende goederen op
naam staan van de inbrengende "ondernemer". Voor zaken, die in de voor-
periode gekocht zijn namens de BV i.o. wordt in de literatuur de mogelijk-
heid van preconstitutieve levering verdedigd (. ..). De vennootschap zal in
dat geval zakenrechtelijk eigenaar worden door bekrachtiging na haar op-
richting. Alsdan is naar mijn mening sprake van een verkrijging die niet is aan
te merken als inbreng.'

Het voorgaande is naar mijn mening van overeenkomstige toepassing indien in
het kader van een interne reorganisatie als bedoeld in art. 15, eerste lid, letter h,
WBR, juncto art. 5, Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer, een ven-
nootschap haar onderneming per een bepaald tijdstip inbrengt in een op te rich-
ten BV (die tot hetzelfde concern gaat behoren), onder de bepaling dat de on-
derneming vanaf dat tijdstip voor rekening en risico van die op te richten BV
komt.'"

4.4. DE WET OB 1968 EN DE OVERDRACHTSBELASTING

Indien een onderneming ofeen deel daarvan wordt ingebracht in een BV, zal op
grond van art. 31, Wet OB 1968, OB-heffing ter zake van deze overdracht ach-
terwege blijven.35 Op grond van art. 15, eerste lid, letter e, WBR, is ter zake van
de inbreng van een gehele onderneming evenmin overdrachtsbelasting verschul-
digd. Ook in het kader van art. 31, Wet OB 1968, kan zich een probleem voor-
doen in geval van inbreng van de onderneming per een aan de oprichting van de
BV voorafgaande datum, gevolgd door de aankoop van goederen door de
oprichters tijdens de voorperiode. Indien deze goederen worden doorgeleverd
aan de BV is het de vraag, in tloeverre ook ter zake van die doorlevering art. 31,
Wet OB 1968, van toepassing is. Voor de beantwoording van deze vraag is van
belang, wanneer voor de toepassing van art. 31, Wet OB 1968, de aldaar be-
doelde overdracht heeft plaatsgevonden: is dat het moment waarop de oprich-
ters de economische eigendom van de onderneming preconstitutief hebben in-
gebracht, dan wel het moment waarop de juridische eigendom van de tot de on-
derneming behorende activa en passiva aan de eenmaal opgerichte BV wordt
overgedragen. Eerstgenoemd moment kan uitsluitend relevant zijn voor de toe-
passing van art. 31, Wet OB 1968, indien de levering van de economische eigen-
dom kan worden aangemerkt als een levering in de zin van art. 3, eerste lid, Wet
OB 1968. In het arrest van 19 oktober 1988, BNB 1988~335, heeft de HR deze

34. Vergelijk Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten
vennootschappen, FM nr. 37, 1984, blz. 249.
35. Vergelijk bijvoorbeeld Reugebrink, Omzetbelasting, vijfde druk, I988, blz. 282 e.v.
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vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.3ó
Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, zal art. 31, Wet OB 1968,
naar mijn mening niet van toepassing zijn op leveringen van goederen aan de
BV, welke goederen in de voorperiode na het moment van de preconstitutieve
inbreng van de economische eigendom van de onderneming door de oprichters
zijn aangeschaft. Een ontkennend antwoord zal met zich meebrengen dat, zoals
tot dusverre is aangenomen, eerst op het moment van de overdracht van de juri-
dische eigendom van de tot de onderneming behorende activa en passiva aan de
BV, sprake is van een overdracht in de zin van art. 31, Wet OB 1968. Het voor
de overdrachtsbelasting gewezen arrest van 10 november 1982, BNB 1983~40,
kan in dat geval van overeenkomstige toepassing worden geacht op art. 31, Wet
OB 1968. Het voorgaande laat onverlet dat - evenals dat is verdedigd ten aan-
zien van de overdrachtsbelasting - ingeval de oprichters de betreffende goede-
ren in de voorperiode niet op eigen naam, maar op naam van de op te richten BV
hebben gekocht en de preconstitutieve leveringen door de eenmaal opgerichte
BV zijn bekrachtigd, art. 31, Wet OB 1968, ten aanzien van die goederen niet
van toepassing kan zijn. Dit staat los van de vraag of levering van de economi-
sche eigendom al dan niet een levering in de zin van art. 3, eerste lid, Wet OB
1968, is. De verkrijging door de BV van deze goederen is dan immers niet geba-
seerd op de inbrengovereenkomst maar op de preconstitutieve koopovereen-
komst van deze goederen.

Indien ter zake van de overdracht van de onderneming aan een BV art. 31,
Wet OB 1968, van toepassing is, maar niet de vrijstelling van art. 15, eerste lid,
letter e, WBR37, zal ter zake van de verkrijging van het tot de overgedragen on-
derneming behorend onroerend goed overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.
Dit laatste lijdt alleen dan uitzondering indien wordt voldaan aan de voorwaar-
den, genoemd in de resolutie van 31 december 1986, V-N 1987, blz. 238, punt
23.38 Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de BV overdrachts-
belasting dienen te voldoen ter gelegenheid van de aanbieding van de transport-
akte ter registratie.

De laatste variant is, dat ter zake van de inbreng noch art. 31, Wet OB 1968,
noch de vrijstelling van art. 15, eerste lid, letter e, WBR, van toepassing is. Dit
zal bijvoorbeeld het geval zijn indien activa en passiva buiten het kader van een
(deel van een) onderneming worden ingebracht. In dat geval is sprake van een

36. Vergelijk de conclusie van A-G Van Soest bij dit arrest en de aldaar aangehaalde literatuur.
37. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien een deel van een onderneming wordt ingebracht dan
wel in het geval van een zogenaamde oneigenlijke inbreng; zie noot 27.
38. In deze resolutie worden de inspecteurs der registratie en successie door de staatssecretaris van
Financiën gemachtigd de hardheidsclausule toe te passen op voorwaarde dat zonder toepassing van
art. 31, Wet OB 1968, OB verschuldigd zou zijn endat de leverancier het onroerend goed niet als be-
drijfsmiddel heeft gebruikt, of wel als bedrijfsmiddel heeft gebruikt maar de verkrijger de OB niet
geheel ofgedeeltelijk in aftrek had kunnen brengen. De tegemoetkoming vervalt indien en voor zo-
ver op grond van de verschuldigdheid van het kwijtgescholden bedrag aanspraak op vermindering
van belasting ingevolge art. 13, WBR is of mocht worden gemaakt.
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samenloop tussen de OB en de overdrachtsbelasting; deze problematiek is be-
handeld in paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk. Indien de inbreng wordt belast met
OB, is in het geval van een preconstitutieve inbreng van de economische eigen-
dom van bepaalde actíva, voor de aanwijzing van het tijdstip van levering van
belang of al dan niet levering mogelijk is in de zin van art. 3, eerste lid, Wet OB
1968, van de economische eigendom. Een bevestigend antwoord brengt mijns
inziens met zich mee, dat reeds op het moment van de preconstitutieve inbreng
sprake is van een dergelijke levering. Indien de BV niet wordt opgericht kan op
grond van art. 29, eerste lid, Wet OB 1968, op verzoek de reeds afgedragen OB
aan de ex-oprichter worden gerestitueerd. Voor de overdrachtsbelasting is van
belang het moment van de verkrijging van de juridische eigendom door de BV.
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Hoofdstuk XIX. Slotbeschouwing

Na de analyse van de fiscaal- en civielrechtelijke aspecten van de voorperiode in
de voorafgaande hoofdstukken, wordt in dit laatste hoofdstuk de invloed
geëvalueerd die de drie machten in ons staatsbestel hebben gehad op het fiscale
bouwwerk dat in de loop van de tijd rondom de voorperiode is opgetrokken.
Achtereenvolgens wordt de balans opgemaakt van de rechtspraak van de be-
lastingkamer van de HR inzake de voorperiode, van het in ministerïele beschik-
kingen en aanschrijvingen tot uitdrukking komende beleid van het Ministerie
van Financiën ten aanzien van de voorperiode en ten slotte van de rol die de wet-
gever in dit verband heeft gespeeld.

Voorafgaande aan de evaluatie van de rechtspraak van de HR inzake de fis-
cale voorperiodeproblematiek, roep ik in herinnering de als uitgangspunt voor
deze studie gekozen leer van de eenheid van de rechtsorde. Het belastingrecht en
het civiele recht staan niet volledig los van elkaar. Zij maken deel uit van de een-
heid van de rechtsorde. Dit betekent niet, dat het belastingrecht het civiele recht
slaafs dient te volgen, maar wel, dat ten aanzien van aan het civiele recht ont-
leende begrippen het vermoeden geldt dat zij in hun oorspronkelijke betekenis
moeten worden opgevat. Het eigen karakter van het belastingrecht brengt mee,
dat deze civielrechtelijke kwalificatie moet wijken zodra enige factor van
rechtsvinding dit vereist. Een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie dient
derhalve mogelijk te zijn.

Het is interessant te bezien in hoeverre de HR in het kader van de voorperiode-
problematiek invulling heeft gegeven aan deze leer van de eenheid van de rechts-
orde. Daartoe zal de vraag worden beantwoord of de belastingkamer van de
HR in zijn beslissingen inzake de diverse fiscale kwesties die in het kader van de
voorperiode van een BV spelen, aansluiting heeft gezocht bij het bepaalde in
art. 40 K, later art. 203, boek 2, BW, en de met betrekking tot die artikelen door
de civiele kamer gewezen jurisprudentie, dan wel of hij heeft gekozen voor een
geheel eigen fiscaalrechtelijke benadering, los van het civiele recht. Teneinde
tot een evaluatie te komen, zal vervolgens - rekening houdend met de rand-
voorwaarden waarmee de HR bij het nemen van zijn beslissingen wordt gecon-
fronteerd (de bestaande wettelijke bepalingen en de specifieke omstandigheden
van de aan hem voorgelegde casus) - een oordeel worden uitgesproken over de
mate waarin ons hoogste rechtscollege een bijdrage heeft geleverd aan de tot-
standkoming van een consistent en evenwichtig fiscaal systeem met betrekking
tot de voorperiode van de BV.
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Met het oog op de leer van de eenheid van de rechtsorde, kunnen de op de fis-
cale voorperiodeproblematiek betrekking hebbende arresten in een tweetal glo-
bale categorieën worden onderverdeeld. De eerste categorie betreft de arresten
waarin de belastingkamer van de HR heeft gekozen voor een benadering waarin
voor de fiscale wetstoepassing enige afstand wordt gecreëerd ten opzichte van
de civielrechtelijke benadering van de voorperiode. Meestal wordt dit gemoti-
veerd met een beroep op doel en strekking van de aan de orde zijnde fiscale be-
palingen. Het meest duidelijk komt dit tot uitdrukking in de in hoofdstuk IX
behandelde jurisprudentie inzake de toepassing van de investeringsaftrek en de
WIR in geval van preconstitutieve investeringen. Namens de op te richten BV
kunnen door de oprichters weliswaar verplichtingen in de voorperiode worden
aangegaan, civielrechtelijk kan de BV niet eerder een betalingsverplichting ter
zake van die preconstitutieve investeringen op zich nemen, dan nadat zij deze
verplichtingen heeft bekrachtigd ofwel nadat zij daaraan in de akte van oprich-
ting is gebonden. Voor de toepassing van de fiscale investeringsfaciliteiten ver-
eist een redelijke wetstoepassing echter, dat wordt verondersteld dat de BV de
betalingsverplichting reeds in de voorperiode heeft aanvaard. Ik kan mij met
deze jurisprudentie verenigen. Het rechtszekerheidsaspect rechtvaardigt naar
mijn mening dat voor de toepassing van de fiscale investeringsfaciliteiten een
andere dan strikt civielrechtelijke benadering wordt gevolgd. In strijd met de in
deze jurisprudentie uitgezette lijn is naar mijn mening het arrest van 11 januari
1989, BNB 1989~ 128, inzake de toepassing van de KST in geval van een voorpe-
riode. Eveneens heb ik vraagtekens geplaatst bij het door de HR onder de inves-
teringsaftrek gemaakte onderscheid tussen tegenover derden~niet-oprichters en
tegenover oprichters namens de op te richten BV aangegane verplichtingen.
Toekomstige jurisprudentie zal duidelijk moeten maken of mijn veronderstel-
ling juist is, dat na het voor de WIR gewezen arrest van 12 februari 1986, BNB
1986~133, dit onderscheid tot het verleden behoort.

In deel 2 van deze studie is het fiscale toerekeningsprobleem behandeld. In
het sleutelarrest van 28 mei 1952, B. 9227, wekt de HR door het trekken van een
parallel met een overdracht van de economische eigendom van een onderne-
ming aan een bestaande NV, de indruk het toerekeningsprobleem los van het ci-
viele recht te willen oplossen. Ofschoon ik instem met het resultaat waartoe de
HR in dit arrest komt, ben ik geen voorstander van de door de HR in dit arrest
getrokken parallel. Niet alleen ligt deze parallel, gegeven het feit dat het fiscale
toerekeningsprobleem nu net wordt veroorzaakt door het feit dat de NV in de
voorperiode nog niet bestaat, niet voor de hand, gelet op de in het civiele recht
bekende figuur van de preconstitutieve inbreng, bestaat naar mijn mening ook
geen noodzaak voor het trekken van een dergelijke parallel. In hoofdstuk VI
ben ik tot de conclusie gekomen, dat hetzelfde resultaat als waartoe de HR in B.
9227 is gekomen, veel natuurlijker wordt bereikt door aansluiting te zoeken bij
de door de civiele kamer van de HR in het arrest van 10 juni 1938, NJ 1938, nr.
919, gesanctioneerde (en in het arrest van 18 november 1988, RvdW 1988~200,
bevestigde) figuur van de preconstitutieve inbreng. Op een in de voorperiode

328



SLOTBESCHOUWING

gelegen moment kunnen door een oprichter zaken aan de op te richten BV ter
beschikking worden gesteld ten titel van storting op aandelen. De inbrengover-
eenkomst waarvan in B. 9227 sprake was, kan worden gekwalificeerd als een
preconstitutieve overeenkomst houdende de inbreng van de economische eigen-
dom van de onderneming in de op te richten NV. Na deze preconstitutieve in-
breng gerealiseerde resultaten behoren niet tot het door de oprichters inge-
bracht kapitaal, maar zijn eigen winsten of verliezen van de BV. Hieraan doet
niets af, dat de inbrengers eerst na de bekrachtiging van de preconstitutieve in-
breng door de BV dan wel directe binding van die BV in de oprichtingsakte, van
hun stortingsplicht worden bevrijd, noch dat de BV de eigendom van de pre-
constitutief ingebrachte zaken niet eerder dan na haar oprichting kan verkrij-
gen. Het voordeel van deze benadering is, dat zij niet alleen recht doet aan de
bedoeling van partijen de voorperioderesultaten aan te merken als eigen winsten
en verliezen van de op te richten BV, maar dat zij bovendien geen afbreuk doet
aan het feit dat de BV in de voorperiode nog niet bestaat. In paragraaf 5 van
hoofdstuk VII is in dit verband een parallel getrokken met de fiscale en civiel-
rechtelijke behandeling van de voorperiode in de BRD. Daaruit bleek, dat ook
in de BRD - afgezien van incidenteel toegestane terugwerkende kracht - de
na het tijdstip van de (preconstitutieve) inbreng gerealiseerde resuliaten met
KSt kunnen worden belast. Aangezien in de BRD deze inbreng niet eerder
plaatsvindt dan na het notarieel verlijden van de oprichtingsakte, worden uit-
sluitend de door de Grundungsgesellschaft gerealiseerde resultaten met KSt be-
last (mits onder andere inschrijving van de GmbH in het handelsregister plaats-
vindt). De in de Vorgrundungsgesellschaft gerealiseerde resultaten worden
- ook als die voor rekening van de op te richten GmbH zijn behaald - toege-
rekend aan de oprichters.

De in hoofdstuk VIII behandelde jurisprudentie van de HR inzake de bereke-
ning van de in de voorperiode voor rekening van de op te richten BV gereali-
seerde winst, spoort volledig met de in hoofdstuk VI getrokken conclusie, dat
de oprichters na de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van
de onderneming met betrekking tot die onderneming kunnen worden beschouwd
als bewindvoerders van de op te richten BV. Daaruit vloeit voort, dat de winst-
berekening niet vanuit het perspectief van de oprichters maar vanuit het per-
spectief van de op te richten BV dient plaats te vinden. Ook de in dee14 behan-
delde beslissingen inzake de specifiek fiscale problematiek van het IB-onderne-
merschap van de oprichters-natuurlijke personen en de daarmee verband hou-
dende arresten met betrekking tot de toepassing van de ondernemings- en sta-
kingsfaciliteiten door de oprichters in de voorperiode als nafase van de
IB-onderneming, sluiten aan bij de in hoofdstuk VI getrokken conclusie. De ar-
resten van 29 april 1981, BNB 1981~225, en van 6 juli 1988, BNB 1988~332,
waarin werd beslist dat de ondernemingsbestanddelen van de preconstitutief in-
gebrachte onderneming in de voorperiode tot het ondernemingsvermogen van
de oprichters blijven behoren, dienen naar mijn mening primair in verband te
worden gebracht met het totaal-winstbegrip van art. 7, Wet IB 1964.
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Als laatste voorbeeld van beslissingen waarin de HR voor de fiscale wetstoe-
passing enige afstand neemt van het civiele recht, in het bijzonder van het be-
paalde in art. 203, boek 2, BW, noem ik de arresten van 22 februari 1989, BNB
1989~ 112 en BNB 1989~ 113, inzake het ondernemerschap voor de toepassing
van de Wet OB 1968 in de voorperiode. Voor de beantwoording van de vraag
wie ten aanzien van preconstitutieve leveringen moet worden beschouwd als on-
dernemer in de zin van de Wet OB 1968, heb ik in paragraaf 2.4 van hoofdstuk
XVIII een onderscheid gemaakt tussen preconstitutieve leveringen aan derden
namens de op te richten BV en preconstitutieve leveringen door derden aan de
op te richten BV. Wat eerstgenoemde leveringen betreft, volg ik de HR in zijn
arrest van 22 februari 1989, BNB 1989~113, dat te dien aanzien de preconstitu-
tief handelende oprich[ers of het samenwerkingsverband van de oprichters
moeten worden aangemerkt als OB-ondernemers. Evenals in het geval van in de
voorperiode door de oprichters verrichte preconstitutieve diensten, heeft de BV
alleen maar te maken met het positieve of negatieve resultaat van deze transac-
ties. Ten aanzien van de preconstitutieve leveringen aan de op te richten BV ben
ik echter, anders dan de HR in het arrest van 22 februari 1989, BNB 1989~112,
van mening dat niet de oprichters, maar de BV, in de voorperiode vertegen-
woordigd door haar oprichters, in eerste instantie moet worden aangemerkt als
OB-ondernemer. BNB 1989~112 doet naar mijn mening geen recht aan het spe-
cifieke karakter van preconstitutieve leveringen aan de op te richten BV.

In de tweede categorie arresten inzake de fiscale voorperiodeproblematiek,
zoekt de HR primair aansluiting bij het civiele recht. Tot deze categorie behoren
voornamelijk de arresten met betrekking tot de vraag of een BV i.o. kan worden
aangemerkt als een Vpb-plichtig lichaam. Geheel in lijn met de civielrechtelijke
jurisprudentie inzake de zogenaamde v.o.f.-constructie (vergelijk paragraaf 3
van hoofdstuk II) is de - mijns inziens terechte - beslissing van de HR in het
arrest van 21 februari 1973, BNB 1973~107, dat een NV i.o. niet automatisch
kan worden gekwalificeerd als een burgerlijke maatschap op aandelen. Ook de
arresten van de HR waarin werd beslist dat de belastingheffing over de in de
voorperiode voor rekening van de op te richten BV gerealiseerde winsten eerst
na de oprichting van de BV kan plaatsvinden naar het alsdan geldende Vpb-
regime, duiden op een civielrechtelijke kwalificatie. Van een `fiscale' BV wil de
HR niets weten. Ofschoon deze jurisprudentie het heffingsvacuum in de voor-
periode creëert, is zij gelet op de redactie van het huidige art. 2, Wet Vpb 1969,
alleszins te verdedigen. Het is aan de wetgever de complementaire functie van
de Vpb beter in de tekst van art. 2, Wet Vpb 1969, tot uitdrukking te brengen.
Een andere vraag is, of de HR zich niet kritischer moet opstellen ten aanzien van
de realiteitswaarde van een inbrengovereenkomst en het daarmee verband hou-
dende verschijnsel van de lange voorperiode. Ik doel op het in hoofdstuk VII
behandelde arrest van 27 augustus 1986, BNB 1987~2, waarin de HR een voor-
periode van meer dan acht jaren niet a priori als onaanvaardbaar van de hand
wees. In dit arrest overwoog de HR dat het `niet bij voorbaat uitgesloten is', dat
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het feit dat een procedure werd gevoerd met de verhuurster van het pand waarin
de voor rekening van de op te richten BV gedreven onderneming werd uitge-
oefend, een rechtvaardiging kan zijn voor de langdurige vertraging in de uitvoe-
ring van de overeenkomst tot oprichting van de BV. In het kader van de in dit
arrest centraal staande vraag aan wie de in de voorperiode gerealiseerde resulta-
ten dienen te worden toegerekend, is het naar mijn mening echter niet van be-
lang of de in casu gevoerde procedure een reden vormde om te wachten met het
oprichten van de BV; essentieel is mijns inziens de vraag of aan een in een (pre-
constitutieve) inbrengovereenkomst opgenomen bepaling dat een aan de
oprichters toehorende onderneming voor rekening en risico van de op te richten
BV zal worden gedreven, na acht jaren nog realiteitswaarde kan worden toege-
kend. Naar mijn mening gaf de inbrengovereenkomst waarvan in dat arrest
sprake was, na acht jaren niet meer de feitelijke toestand tussen de partijen
weer. In reële verhoudingen is het ondenkbaar, dat partijen jarenlang erin be-
rusten dat zij hun onderneming voor rekening en risico van een derde drijven,
zonder dat er enig zicht bestaat of en zo ja, wanneer, die derde zich kenbaar zal
maken en hij de tegenprestatie in ruil voor de overdracht van de economische
eigendom van de onderneming zal leveren. Het is goed denkbaar dat op het mo-
ment van het sluiten van de inbrengovereenkomst nog niet bekend was dat de
verhuurster van het pand moeilijk zou doen over het feit dat zij een BV als
huurster zou krijgen. Ook kan de met de verhuurster gevoerde procedure zeer
wel een reden zijn geweest voor het wachten met de oprichting van de BV. Toen
echter eenmaal duidelijk werd, dat de oprichting van de BV een twijfelachtige
en in ieder geval langdurige affaire zou worden, lag het - uitgaande van reële
verhoudingen - voor de hand dat de oorspronkelijke inbrengovereenkomst
door de oprichters werd opgezegd in afwachting van een tijdstip dat meer dui-
delijkheid zou bestaan omtrent de oprichting van de BV. De voordien met de
onderneming gerealiseerde winsten dienen dan te worden toegerekend aan de
oprichters. Mijns inziens heeft de HR in dit arrest een kans gemist paal en perk
te stellen aan het verschijnsel van de (te) lange voorperiode.

Een arrest dat niet alleen blijk geeft van een civielrechtelijke benadering,
maar dat, gelet op de daarin voorkomende algemene overwegingen, ook conse-
quenties kan hebben voor de reikwijdte van art. 203, boek 2, BW, is het in
hoofdstuk XIII behandelde arrest van 22 juli 1988, BNB 1988~283, waarin de
HR een door een oprichter met de BV i.o. aangegane lijfrente-overeenkomst als
`onbestaanbaar' kwalificeerde. Het is de vraag, of de HR in dit arrest heeft
beslist, dat de werkingssfeer van art. 203, boek 2, BW, moet worden beperkt tot
door de oprichters namens de op te richten BV met derden~niet-oprichters ver-
richte (preconstitutieve) rechtshandelingen, dan wel of de HR slechts heeft wil-
len aangeven dat voordat de BV de in geschil zijnde preconstitutieve lijfrente-
overeenkomst had bekrachtigd, de oprichter aan die preconstitutieve overeen-
komst geen lijfrente-aanspraken kon ontlenen, zodat ook geen ruimte bestond
voor een aftrek van lijfrentepremie. Mede gelet op de in paragraaf 2 van hoofd-
stuk XIII geanalyseerde tweede overweging van de HR in dit arrest, ga ik er
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vooralsnog vanuit dat de tweede hypothese het standpunt van de HR het beste
weergeeft. Er is naar mijn mening geen reden aan te geven, waarom een oprich-
ter niet in de hoedanigheid van derde een preconstitutieve overeenkomst met de
op te richten BV kan aangaan. De enige voorwaarde is, dat men aan een derge-
lijke preconstitutieve overeenkomst niet meer gevolgen verbindt dan voort-
vloeien uit art. 203, boek 2, BW. Ter illustratie: een door een eenmansoprichter
met de op te richten BV gesloten preconstitutieve overeenkomst houdende de
inbreng van de economische eigendom van een onderneming, heeft tot gevolg
dat in de voorperiode door die oprichter zaken aan de op te richten BV ter be-
schikking worden gesteld ten titel van storting op aandelen. Zij kan echter niet
bewerkstelligen dat die oprichter voordat bekrachtiging door de BV dan wel di-
recte binding in de oprichtingsakte heeft plaatsgevonden, is bevrijd van zijn
stortingsplicht noch dat de BV voor haar oprichting eigenares wordt van de pre-
constitutief ingebrachte zaken. Evenzeer kan door een eenmansoprichter met
de BV i.o. een (preconstitutieve) lijfrente-overeenkomst worden gesloten. Door
het aangaan van een dergelijke preconstitutieve overeenkomst, bevindt die
oprichter zich in de voorperiode in de positie van een persoon die een bindend
aanbod heeft gedaan. Aan die positie kan een betalingsverplichting ten opzichte
van de BV i.o. zijn verbonden. Aanspraken op lijfrente-uitkeringen van de kant
van de eenmansoprichter en verplichtingen van de BV om die uitkeringen te ver-
strekken kunnen echter eerst ontstaan na de oprichting van en bekrachtiging
door de verzekeraar, in casu de BV.

Deze problematiek kan ook gevolgen hebben voor het vraagstuk van het ge-
nieten van inkomsten in de voorperiode. Indien men accepteert dat de oprichter
in de hoedanigheid van privé-persoon kan worden onderscheiden van de op-
richter in de hoedanigheid van preconstitutief handelende persoon, is het denk-
baar, dat door de oprichter aan de BV i.o., daarbij vertegenwoordigd door die-
zelfde oprichter en~of andere oprichters, betalingen worden verricht in de zin
van art. 38, Wet IB 1964, alsmede dat door die oprichter van de BV i.o. inkom-
sten worden genoten in de zin van art. 33, Wet IB 1964. In aanmerking geno-
men, dat de oprichters in de voorperiode een gebonden vorm van eigendom
hebben met betrekking tot de preconstitutief ingebrachte zaken - in dit ver-
band heb ik de term preconstitutieve eigendom geïntroduceerd -, beïnvloeden
betalingen van en aan de BV i.o. de vrije beschikkingsmacht van de betreffende
oprichter over de ontvangen respectievelijk betaalde gelden. In de jurispruden-
tie inzake de kwalificatie van door de oprichters in de voorperiode genoten ar-
beidsbeloningen, lijkt de HR te aanvaarden dat de op te richten BV, vertegen-
woordigd door haar oprichters, in de voorperiode betalingen aan de oprichters
kan verrichten.

Er resteren vele vraagstukken inzake de fiscale aspecten van de voorperiode
die (nog) niet expliciet aan de HR zijn voorgelegd. Waar mogelijk heb ik in deze
studie de door de HR op aangrenzende terreinen gewezen jurisprudentie door-
getrokken naar de voorperiodeproblematiek. Uit het feit dat in het algemeen in
het belastingrecht terugwerkende kracht door de HR wordt afgewezen, zijn bij-
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voorbeeld conclusies getrokken met betrekking tot vragen die kunnen rijzen in-
dien de oprichting van de BV geen doorgang vindt dan wel indien de BV de in
haar naam verrichte rechtshandelingen niet wenst te bekrachtigen. Verder is uit
jurisprudentie inzake voorbereidingshandelingen in het kader van een onderne-
ming alsmede inzake inkomsten die worden getrokken uit een nog niet bestaand
pand, afgeleid, dat het niet uitgesloten moet worden geacht dat de HR vermo-
gensbestanddelen die eerst na de oprichting van de BV ontstaan, zoals aandelen
in die BV, in de voorperiode onder bepaalde voorwaarden reeds zal aanmerken
als bronnen van inkomen voor de oprichters. Meer twijfels heb ik daarentegen
over de behalve voor de Wet IB 1964 ook voor de Wet VB 1964 (vergelijk hoofd-
stuk XVI) van belang zijnde vraag, of de HR een oprichter die voor rekening
van de op te richten BV een onderneming drijft en die recht heeft op levering
van nog te creëren aandelen, zal aanmerken als aanmerkelijk-belanghouder. In
de jurisprudentie inzake de aanmerkelijk-belangregeling baseert de HR zijn
beslissingen tot dusverre immers veelal op een letterlijke interpretatie van de
tekst van de art. 39 tot en met 41, Wet IB 1964. Begrippen als aandeel en nomi-
naal gestort kapitaal worden formeel uitgelegd. In hoofdstuk XIV heb ik een
voorkeur uitgesproken voor een benadering die meer is afgestemd op doel en
strekking van de aanmerkelijk-belangregeling. In dat geval bereikt men mijns
inziens een resultaat dat past binnen het mede door de HR met betrekking tot de
voorperiode gecreëerde fiscale bouwwerk. Hetzelfde geldt ten aanzien van de
vraag of oprichters~lichamen in voorkomende gevallen het recht op levering
van nog te creëren aandelen in de voorperiode kunnen beschouwen als een deel-
neming in de zin van art. 13, Wet Vpb 1969 (vergelijk paragraaf 3.2.2 van
hoofdstuk XV).

In hoofdstuk XVII is ingegaan op de vraag wie in geval van een preconstitu-
tieve dienstbetrekking, ter zake van de in de voorperiode verrichte loonbetalin-
gen moet worden aangemerkt als inhoudingsplichtige. Op dit gebied ligt het
voor de hand dat de HR een civielrechtelijke kwalificatie zal toepassen. Het
voor de toepassing van de Wet LB 1964 belangrijke begrip dienstbetrekking
heeft voor de toepassing van die wet immers - tenzij uitdrukkelijk anders is be-
paald - dezelfde inhoud als de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst als be-
doeld in art. 1637a, boek IV, BW. Hieruit vloeit voort, dat de belastingkamer
van de HR naar alle waarschijnlijkheid het civielrechtelijke arrest van 8 fe-
bruari 1980, NJ 1980, nr. 316, zal doortrekken naar de toepassing van de Wet
LB 1964. Het gevolg daarvan is, dat de oprichters dan wel het door hen in de
voorperiode gevormde samenwerkingsverband, ter zake van de in dat tijdvak
verrichte loonbetalingen als inhoudingsplichtigen zullen worden aangemerkt.
De BV is inhoudingsplichtig met betrekking tot de door haar na de oprichting
verrichte loonbetalingen, ook indien deze betalingen geheel of voor een gedeelte
betrekking hebben op de diensttijd in de voorperiode. Een open vraag is nog,
wie hoofdelijk aansprakelijk is voor de in de voorperiode ontstane loonbelas-
ting- en premieschulden indien de oprichters in dat tijdvak hebben gehandeld
onder de gezamenlijke naam `BV i.o.', zonder dat hun samenwerkingsverband
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kan worden gekwalificeerd als een in het privaatrecht geregelde combinatie.
Het is de vraag in hoeverre de HR mee wil gaan met de gedachte dat een derge-
lijk samenwerkingsverband kan worden aangemerkt als een doelvermogen in
de zin van art. 2, eerste lid, letter c, AWR. Die vraag is behalve voor de toepas-
sing van de Wet LB 1964 ook van belang voor de Wet OB 1968 ( vergelijk para-
graaf 2.4 van hoofdstuk XVIII).

Tot dusverre heeft de HR zich uitsluitend in het arrest van 10 november 1982,
BNB 1983~40, expliciet uitgesproken over de invloed van een voorperiode op de
WBR. In paragraaf 4.3 van hoofdstuk XVIII is dit arrest in verband gebracht
met het in art. 15, eerste lid, letter e, WBR, gehanteerde inbrengbegrip. In de
overdrachtsbelasting is eerst van inbreng sprake op het moment dat de BV de
(juridische) eigendom verwerft van de ingebrachte zaken. Voor de toepassing
van de kapitaalsbelasting is daarentegen verdedigd dat zowel voor de vraag
welke zaken worden ingebracht als voor de aan die zaken toe te kennen waarde,
het moment van de preconstitutieve inbreng van de (economische) eigendom
van de zaken bepalend is. BNB 1983~40 mag naar mijn mening dan ook niet
worden doorgetrokken naar de kapitaalsbelasting. De OB- en overdrachtsbe-
lastinggevolgen van preconstitutieve leveringen van (onroerende) goederen zijn
onder meer afhankelijk van het antwoord op de vraag wie zich in de voorpe-
riode eigenaar van het preconstitutief geleverde onroerend goed kan noemen.
In dat kader is van belang hoeveel waarde de HR zal toekennen aan de per 1 ja-
nuari 1987 in art. 203, tweede lid, boek 2, BW, ingevoerde hoofdelijke gebon-
denheid van de oprichters tot nakoming van de door hen namens de op te rich-
ten BV verrichte rechtshandelingen totdat de BV deze rechtshandelingen heeft
bekrachtigd dan wel daaraan in de akte van oprichting is gebonden. In para-
graaf 6 van hoofdstuk II heb ik het standpunt ingenomen dat deze wijziging be-
langrijke gevolgen kan hebben voor het antwoord op de vraag wie zich in de
voorperiode eigenaar kan noemen van een preconstitutief geleverd goed.

Het eindoordeel met betrekking tot de tot dusverre door de HR inzake de fis-
cale aspecten van de voorperiode gewezen jurisprudentie is positief. Na zijn
door het curieuze bronnenfictiestelsel ingegeven jurisprudentie onder de Wet
IB 1914, kwam de HR in aansluiting op het voor de toepassing van de Wet DTB
1917 gewezen arrest van 25 januari 1933, B. 5359, in het arrest van 28 mei 1952,
B. 9227, tot een - afgezien van de in dat arrest getrokken parallel met de over-
dracht aan een bestaande NV - bevredigende oplossing van het fiscale toereke-
ningsprobleem. Gelet op de aan de HR gestelde randvoorwaarden, heeft de na-
dien gewezen jurisprudentie zowel wat betreft de fiscale gevolgen voor de op te
richten BV als wat betreft de fiscale gevolgen voor de oprichters, geleid tot een
redelijk consistent en evenwichtig systeem. Daaraan staat niet in de weg dat in
deze studie ook arresten zijn behandeld die niet in dit systeem passen of die on-
gewenste effecten kunnen hebben. Als belangrijkste `steen des aanstoots' noem
ik het arrest van 27 augustus 1986, BNB 1987~2, waarin een onredelijk lange
voorperiode niet a priori door de HR werd afgewezen. Mede gelet op het feit dat
reeds meer dan zeventig jaren jurisprudentie wordt gevormd inzake deze pro-
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blematiek is het echter welhaast onvermijdelijk, dat er ook arresten zijn die
- achteraf beschouwd! - de toets van de kritiek niet kunnen doorstaan. Deze
kritiek kan dan ook niet in de weg staan aan het positief eindoordeel over de ju-
risprudentie van de HR inzake de fiscale voorperiodeproblematiek. Eerder kan
uit het verleden het vertrouwen worden geput dat de HR voor de nog niet beslis-
te fiscale problemen inzake de voorperiode, oplossingen zal vinden die - uit-
gaande van een gegeven wettelijke structuur - passen in een consistent en even-
wichtig systeem van belastingheffing.

Het beleid van het Ministerie van Financiën ten aanzien van de fiscale voor-
periodeproblematiek wordt gekenmerkt door een zekere mate van ambivalen-
tie. Enerzijds heeft het departement door middel van aanschrijvingen en onder-
schriften bij - vooral - uitspraken van de lagere rechter, een tegemoetko-
mend beleid gevoerd. Als voorbeelden kunnen worden genoemd het beleid ten
aanzien van het accepteren van een voor-voorperiode in geval van een ge-
ruisloze inbreng ex art. 18, Wet IB 1964, en een (onechte) bedrijfsfusie ex art.
14, tweede lid, Wet Vpb 1969, de in het kader van de fiscale eenheid ex art. 15,
Wet Vpb 1969, getroffen regelingen in geval van een fiscale eenheid met een
nieuw opgerichte moeder- dan wel dochtervennootschap, het toestaan van een
door een eenmansoprichter opgestelde intentieverklaring, de resolutie inzake
het tijdstip van in aanmerking nemen van de overdrachtswinst, het beleid in-
zake de toepassing van de stamrechtvrijstelling alsmede de resolutie die dubbele
overdrachtsbelasting voorkomt indien onroerend goed in de voorperiode wordt
geleverd. Het merendeel van deze regelingen kan worden beschouwd als voor de
praktijk welkome en zinvolle aanvullingen op het door de HR gecreëerde fiscale
bouwwerk rond de voorperiode. Van enkele van die regelingen heb ik mij in
deze studie echter afgevraagd of de tegemoetkomende houding niet te ver door-
schiet. Opvallend is vooral, dat niet of nauwelijks nadere voorwaarden worden
gesteld aan de inhoud van inbrengovereenkomsten en van intentieverklaringen.
Vooraleer aan een inbrengovereenkomst dan wel intentieverklaring fiscale con-
sequenties kunnen worden verbonden dient de realiteitswaarde van een derge-
lijke overeenkomst of verklaring te worden getoetst. In paragraaf 3.2 van
hoofdstuk VIII ben ik nader ingegaan op de aan een reële inbrengovereenkomst
of intentieverklaring te stellen voorwaarden. In ieder geval dient naar mijn me-
ning een nauwkeurige beschrijving aanwezig te zijn van de op het moment van
de preconstitutieve inbreng aanwezige activa en passiva. Er mag geen twijfel
over bestaan welke activa wel en welke niet (preconstitutief) worden inge-
bracht. Verder zal de deelneming van elk der inbrengers in het (toekomstige)
aandelenkapitaal moeten zijn vastgelegd. Aan inbrengovereenkomsten dan wel
intentieverklaringen die niet aan deze minimale eisen voldoen, dienen naar mijn
mening geen fiscale gevolgen te worden verbonden. Een andere in dit verband
van belang zijnde factor is, dat naarmate de oprichting van de BV langer op zich
laat wachten, de in het verleden afgesloten inbrengovereenkomst de werkelijk
tussen partijen bestaande verhoudingen in het algemeen steeds gebrekkiger zal
weergeven. Ook een intentieverklaring verliest aan realiteitswaarde naarmate
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zij verder in het verleden is afgelegd. In paragraaf 4.2.1 heb ik voorstellen ge-
daan teneinde paal en perk te stellen aan het verschijnsel van de (te) lange voor-
periode.

Het tweeslachtige karakter van het beleid van het Ministerie van Financiën
ten aanzien van de voorperiode, komt naar voren in het feit dat, naast bovenge-
noemde (soms te) tegemoetkomende regelingen, het departement op specifieke
punten stellingen inneemt die als star, onredelijk en in sommige gevallen zelfs
als onjuist kunnen worden aangemerkt. Als meest markante punten springen in
dit verband in het oog, dat volgens het departement noch de op te richten BV
noch de oprichters aanspraak op vermogensaftrek kunnen maken ten aanzien
van de in de voorperiode gerealiseerde resultaten. In de hoofdstukken VIII en
XII is aangetoond dat deze opvatting haaks staat op de jurisprudentie van de
HR. Bekritiseerd is eveneens het nog steeds niet door het departement ingetrok-
ken standpunt dat bijstortingen door de oprichters in de voorperiode geen in-
vloed hebben op het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal als bedoeld in
art. 25, eerste lid, letter e, Wet IB 1964. Andere in deze studie bekritiseerde
standpunten van het departement hebben onder meer betrekking op de vraag of
voor rekening van de op te richten BV in de voorperiode een onderneming in ob-
jectieve zin moet worden gedreven teneinde het WIR-regime ten tijde van het
verrichten van de preconstitutieve investeringen deelachtig te kunnen worden
(paragraaf 2.2 van hoofdstuk IX) alsmede op de vraag of oprichters~natuur-
lijke personen in de voorperiode aanspraak kunnen maken op een aftrek voor
latente IB in de zin van art. 4, vierde lid, Wet VB 1964 (paragraaf 4 van hoofd-
stuk XVI). Het zou het departement sieren deze standpunten voor te leggen aan
de rechter, in plaats van ze als pseudo-dictaten aan de belastingplichtigen te pre-
senteren.

Over de ro! van de wetgever kan ik kort zijn. Deze heeft zich niet of nauwe-
lijks met de fiscale voorperiodeproblematiek bezig gehouden. De enige uitzon-
dering betreft de uitbreiding van de ondernemingsvrijstelling per 1 januari 1985
door de invoering van art. 7, derde lid, letter b, Wet VB 1964. Op de inhoud van
dit artikel heb ik kritiek geleverd in paragraaf 3 van hoofdstuk XVI. Uitgaande
van de door mij op doel en strekking van de aanmerkelijk-belangregeling geba-
seerde interpretatie van art. 39, Wet IB 1964, in geval van een voorperiode, zou
deze bepaling zelfs kunnen worden geschrapt. Het bepaalde in het huidige art.
7, derde lid, letter c, Wet VB 1964, zou dan eveneens van toepassing zijn op het
recht op levering van nog te creëren aandelen in de op te richten BV indien de be-
treffende oprichter in de voorperiode voor rekening van die op te richten BV
een onderneming drijft.

De meeste in deze studie besproken fiscale problemen die verband houden
met de voorperiode, kunnen door de rechter aan de hand van het bestaande wet-
telijke systeem worden opgelost. Een uitzondering zou ik willen maken voor de
kwestie van het heffingsvacuum. Binnen het bestaande wettelijke systeem kan
dit heffingsvacuum niet worden voorkomen zonder afbreuk te doen aan de
rechtsbescherming van de oprichters dan wel aan het tot dusverre opgebouwde
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fiscale systeem rond de voorperiode. De rechterlijke macht en de administratie
kunnen wel de duur van dit heffingsvacuum zoveel mogelijk beperken door zich
kritischer op te stellen ten aanzien van de realiteitswaarde van preconstitutieve
inbrengovereenkomsten en het fenomeen van de lange voorperiode. De wetge-
ver kan hieraan een bijdrage leveren door in de AWR de bepaling op te nemen
dat de maximale duur waarin fiscale gevolgen kunnen worden verbonden aan
een reële (preconstitutieve) overeenkomst houdende de preconstitutieve over-
dracht van de economische eigendom van een onderneming in een op te richten
BV, beperkt is tot twee jaren na het sluiten van die overeenkomst. Een derge-
lijke termijn komt nu uitsluitend voor in art. 7, derde lid, letter b, Wet VB 1964.
Het heffingsvacuum als zodanig, kan door de wetgever worden opgeheven door
de mogelijkheid te creëren dat vanaf het moment dat voor rekening en risico
van de op te richten BV bedrijfshandelingen worden verricht, Vpb-aanslagen
ten name van de op te richten BV kunnen worden opgelegd en ingevorderd. Te-
gen deze aanslagen zullen de oprichters namens de op te richten BV de gebruike-
lijke rechtsmiddelen moeten kunnen instellen. De door de oprichters in naam
van de op te richten BV voldane bedragen kunnen dan na de oprichting met de
BV worden verrekend. Indien de oprichting niet doorgaat, zullen de door de
oprichters reeds afgedragen bedragen aan Vpb kunnen worden verrekend met
de alsdan door hen verschuldigde belasting over de voorperioderesultaten. Dit
systeem voorkomt een van toevallige omstandigheden afhankelijk heffingsva-
cuum in de voorperiode en doet geen afbreuk aan de door de oprichters in de in-
brengovereenkomst neergelegde intentie dat de onderneming voor rekening en
risico van de toekomstige BV wordt gedreven. Vanuit de Wet Vpb 1969 kunnen
tegen een dergelijk systeem geen principiële bezwaren worden aangevoerd. Het
leidt evenmin tot een aantasting van de fiscale rechtspositie van de oprichters.

Een andere - veel verder strekkende - mogelijkheid is, dat de wetgever
meer in het algemeen de redactie van art. 2, Wet Vpb 1969, beter laat aansluiten
bij de complementaire functie van de Vpb. De huidige redactie van art. 2, Wet
Vpb 1969, wekt door het voorop stellen van de belastingplichtige lichamen de
indruk dat lichamen voor de belastingheffing volledig gelijkgesteld zouden
moeten worden aan natuurlijke personen. Het gaat echter niet primair om het
belasten van lichamen, maar om het belasten van ondernemingswinsten die niet
rechtstreeks door natuurlijke-personen-ondernemers worden genoten. Pas in
tweede instantie dienen belastingplichtige subjecten als toerekeningscentra van
de fiscale rechten en verplichtingen te worden gedefinieerd. In dit verband is in
paragraaf 3 van hoofdstuk VII een voorstel van Van Brunschot aanbevolen.
Daarbij is wel de kanttekening gemaakt dat invoering van het door hem voorge-
s[elde systeem uitsluitend kans van slagen heeft indien de IB- en Vpb-heffing
over ondernemingswinsten enigszins met elkaar in de pas lopen.

Het is duidelijk, dat laatstgenoemde voorstellen een ruimere reikwijdte heb-
ben dan uitsluitend de problematiek van het heffingsvacuum in de voorperiode.
Ook de in paragraaf 2.4 van hoofdstuk XVIII aan de wetgever gedane suggestie
om in de nieuwe Invorderingswet een bepaling op te nemen waarin de aanspra-
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kelijkheid wordt geregeld van niet in het privaatrecht geregelde belastingplich-
tige combinaties, heeft een ruimere werkingssfeer dan enkel de voorperiode van
de BV.
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Onderwerp van deze studie is een analyse van de gevolgen naar geldend en wen-
selijk recht van de voorperiode van een BV voor de toepassing van enkele rele-
vante Rijksbelastingen. De voorperiode is in dit kader gedefinieerd als het tijd-
vak, voorafgaande aan de oprichting van een BV, waarin de oprichters hande-
lingen verrichten hetzij op naam en voor rekening van de op te richten BV hetzi j
op eigen naam maar voor rekening van de op te richten BV. Onderzocht zijn de
fiscale gevolgen die uit het bestaan van een voorperiode voortvloeien voor de
oprichter(s) en de (op te richten) BV. Daarbij zijn tevens de fiscale gevolgen be-
handeld die ontstaan indien de voorgenomen oprichting van de BV geen door-
gang vindt. De navolgende wetten zijn in het onderzoek betrokken: de Wet IB
1964, de Wet Vpb 1969, de WIR, de Wet VB 1964, de Wet LB 1964, de Wet OB
1968 en de WBR. De analyse is beperkt tot binnen het Rijk gevestigde oprichters
en (op te richten) BV's die na de (voorgenomen) oprichting binnen het Rijk (zul-
len) worden gevestigd. Als uitgangspunt voor deze dissertatie is de leer van de
eenheid van de rechtsorde genomen. Deze leer impliceert dat ten aanzien van
aan het civiele recht ontleende begrippen het vermoeden geldt dat zij in hun oor-
spronkelijke betekenis moeten worden verstaan, maar dat dit vermoeden wijkt
zodra enige factor van rechtsvinding dit vereist. Een zelfstandige fiscaalrechte-
lijke kwalificatie dient derhalve mogelijk te zijn.

De studie is onderverdeeld in vijf delen. Deel 1 heeft betrekking op de civiel-
rechtelijke aspecten van de voorperiode voor zover deze relevant zijn voor het
verdere onderzoek; deel 2 heeft het fiscale toerekeningsprobleem tot onder-
werp; deel 3 ziet op de Vpb- en WIR-gevolgen van het bestaan van een voorperi-
ode voor de op te richten BV; in deel 4 is nader ingegaan op de IB-, Vpb- en
WIR-gevolgen van het bestaan van een voorperiode voor de oprichters terwijl
in deel 5 de overige fiscale consequenties van het bestaan van een voorperiode
voor de op te richten BV en de oprichters zijn behandeld.

In deel l is in de hoofdstukken II tot en met IV nader ingegaan op de civiel-
rechtelijke aspecten van respectievelijk de preconstitutieve rechtshandelingen,
de inbreng en de voorovereenkomst. Na een overzicht van de totstandkomings-
geschiedenis van het huidige art. 203, boek 2, BW, is in paragraaf 3 van hoofd-
stuk II het rechtskarakter van de preconstitutieve rechtshandelingen nader ge-
analyseerd. Geconcludeerd is, dat de figuur van de preconstitutieve rechtshan-
deling als bedoeld in art. 203, boek 2, BW, een rechtsfiguur van geheel eigen
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aard is. Zij laat zich niet goed inpassen binnen het kader van andere rechtsfigu-
ren. Met name is er geen ruimte voor de fictie dat een BV i.o. altijd kan worden
aangemerkt als een v.o.f. Met betrekking tot de werkingssfeer van art. 203,
boek 2, BW, is in paragraaf 4 aangenomen dat het handelen namens een op te
richten BV in beginsel - behoudens enkele nader toegelichte uitzonderingen -
binnen die werkingssfeer valt, ongeacht of dit handelen zich al dan niet binnen
een (reeds bestaande) onderneming afspeelt. In paragraaf 5 van hoofdstuk II is
ingegaan op de mate van gebondenheid van de doorgaans bij een preconstitu-
tieve rechtshandeling betrokken partijen, te weten de namens de op te richten
BV handelende oprichter, de derde met wie de oprichter heeft gehandeld en ten
slotte de BV. Geconcludeerd is onder andere dat het wenselijk is, dat de oprich-
ters ook na de oprichting van de BV hoofdelijk gebonden blijven tot nakoming
van de door hen namens de op te richten BV verrichte rechtshandelingen. Ter
afsluiting van hoofdstuk II is in paragraaf 6 aandacht besteed aan de gevolgen
van een preconstitutieve levering aan de op te richten BV. Daarbij is in het bij-
zonder ingegaan op de vraag wie in de preconstitutieve fase de eigendom van
een preconstitutief geleverde zaak heeft. In dat verband is het standpunt inge-
nomen, dat de per 1 januari 1987 in art. 203, tweede lid, boek 2, BW, inge-
voerde hoofdelijke gebondenheid van de oprichters tot nakoming van de door
hen namens de op te richten BV verrichte rechtshandelingen totdat de BV deze
rechtshandelingen heeft bekrachtigd dan wel daaraan in de akte van oprichting
is gebonden, belangrijke consequenties kan hebben voor het antwoord op de
vraag wie zich in de voorperiode eigenaar kan noemen van een preconstitutief
geleverde zaak. In het algemeen geldt na 1 januari 1987 dat de derde als gevolg
van de preconstitutieve levering van een zaak de eigendom van die zaak heeft
overgedragen. Aangezien de BV niet eerder eigenares van zaken kan zijn, dan
nadat zij is opgericht, bevindt de eigendom van een preconstitutief geleverde
zaak zich in de voorperiode bij de preconstitutief handelende oprichter. Deze
heeft in dat tijdvak een bijzondere vorm van eigendom, welke is aangeduid met
de term preconstitutieve eigendom. Hiermee wordt aangegeven dat de oprichter
de eigendom heeft namens de op te richten vennootschap. Hij heeft geen volle-
dig vrije beschikkingsmacht over de betreffende zaak. Na oprichting en be-
krachtiging zal hij rekening en verantwoording moeten afleggen met betrekking
tot het beheer over die zaak. In de voorperiode kan de oprichter niet worden
aangemerkt als economisch eigenaar van de preconstitutief geleverde zaak.
Waardeveranderingen zijn in eerste instantie voor rekening van de op te richten
BV. Eerst nadat is komen vast te staan dat de BV niet tot stand komt, dan wel
niet bekrachtigt, transformeert de preconstitutieve eigendom bij de oprichter in
een volledige eigendom. Op dat moment gaan hem de waardeveranderingen
met terugwerkende kracht rechtstreeks aan.

In hoofdstuk III zijn enkele civielrechtelijke aspecten van de (preconstitu-
tieve) inbreng nader belicht. Inbreng is daarbij gedefinieerd als het ter beschik-
king stellen van zaken aan de (op te richten) vennootschap ten titel van storting
op aandelen. Zowel aan de inbreng in geld als aan de inbreng in natura is aan-
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dacht besteed. Wat de inbreng in natura betreft, is onder andere ingegaan op de
figuur van de preconstitutieve inbreng van de economische eigendom van een
onderneming. Verder is aandacht besteed aan de na de invoering van de
`Nieuwe regeling voor het kapitaal van de BV' per 20 januari 1986, in boek 2,
BW, voorkomende bepalingen die kunnen leiden tot bijstortingsverplichtingen
voor de oprichters. Geconcludeerd is, dat deze bepalingen moeten worden be-
schouwd als inbreuken op de regel dat niet het formeel-juridische moment van
oprichting, maar het moment van storting in de voorperiode door de oprich-
ters, bepalend is voor het antwoord op de vraag of hetgeen is ingebracht over-
eenkomt met de stortingsplicht. Deze inbreuken zijn ingegeven door de wens te
komen tot een betere bescherming van de belangen van crediteuren bij de
oprichting van een BV. Ter afsluiting van hoofdstuk III is de Nachgrundung
van art. 204c, boek 2, BW, behandeld.

In hoofdstuk IV vindt een inventarisatie plaats van de verschillende interpre-
taties die kunnen worden onderscheiden inzake de veelal aan een voorperiode
ten grondslag liggende voorovereenkomst. Onderscheid is gemaakt tussen de
voorovereenkomst als oprichtingsovereenkomst, de voorovereenkomst als in-
brengovereenkomst en de voorovereenkomst als overeenkomst van koop en
verkoop. Vervolgens zijn deze verschillende interpretaties geplaatst binnen het
algemene raamwerk dat door de civielrechtelijke literatuur en jurisprudentie in-
zake de voorovereenkomst in zijn algemeenheid is ontwikkeld. Geconcludeerd
is onder meer, dat de gangbare terminologie inzake de voorovereenkomst in het
kader van de oprichting van een BV onvoldoende recht doet aan het feit dat aan
die oprichting een dynamisch onderhandelingsproces vooraf kan gaan. Tijdens
dat proces kunnen verschillende soorten overeenkomsten worden gesloten,
waarbij het stadium waarin men zich in dat proces bevindt, bepalend kan zijn
voor de mate waarin partijen gebonden zijn. Gelet op het belang voor het ver-
volg van het onderzoek is in hoofdstuk IV in het bijzonder aandacht besteed
aan de preconstitutieve overeenkomst houdende de preconstitutieve inbreng
van de economische eigendom van de onderneming.

In dee! 2 is het fiscale toerekeningsprobleem behandeld. Dit probleem doet
zich voor, indien de oprichters in de voorperiode een onderneming voor reke-
ning en risico van de op te richten BV drijven, welke onderneming bij of korte
tijd na de oprichting eigendom wordt van de op te richten BV. Het is dan de
vraag, aan wie de in dat tijdvak gerealiseerde resultaten in fiscaal opzicht moe-
ten worden toegerekend. In beginsel komen daar drie partijen voor in aanmer-
king: de oprichters, de BV en de BV i.o. als zelfstandig Vpb-plichtig lichaam.
De eerste variant is door de HR van toepassing verklaard onder de Wet IB 1914.
Deze jurisprudentie is geanalyseerd in hoofdstuk V. In dat hoofdstuk is gecon-
cludeerd, dat het bestaan van het aan de Wet IB 1914 inherente bronnenfic-
tiestelsel, voor de HR waarschijnlijk de aanleiding is geweest om voor de toe-
passing van die wet geen consequenties te verbinden aan het bestaan van een
voorperiode waarin voor rekening van de op te richten vennootschap een on-
derneming word[ gedreven. Deze conclusie wordt in feite bevestigd door het in

341



SAMENVATTI~IC;

het kader van de Wet DTB 1917 gewezen arrest van 25 januari 1933, B. 5359,
waarin de HR wel betekenis toekende aan de wil van partijen.

In hoofdstuk VI vindt een analyse plaats van het arrest van 28 mei 1952, B.
9227, waarin de HR besliste dat de in de voorperiode voor rekening van de op te
richten NV gerealiseerde resultaten onder bepaalde voorwaarden kunnen wor-
den toegerekend aan de op te richten NV. Met het resultaat waartoe de HR in dit
arrest komt, kan worden ingestemd. Bekritiseerd is de door de HR in dit arrest
getrokken parallel met de overdracht van de economische eigendom van een on-
derneming aan een bestaande NV. Hetzelfde resultaat als waartoe de HR in
B. 9227 komt, kan naar mijn mening veel natuurlijker worden bereikt door
aansluiting te zoeken bij de door de civiele kamer van de HR in het arrest van 10
juni 1938, NJ 1938, nr. 919, gesanctioneerde (en in het arrest van 18 november
1988, RvdW 1988~200, bevestigde) figuur van de preconstitutieve inbreng. De
inbrengovereenkomst waarvan in B. 9227 sprake was, kan worden gekwalifi-
ceerd als een preconstitutieve overeenkomst houdende de inbreng van de econo-
mische eigendom van de onderneming in de op te richten NV. Een dergelijke
preconstitutieve inbreng leidt tot het (voorlopig) niet belasten van de voorperio-
dewinst bij de oprichters omdat zij na de realisatie van deze inbreng, niet meer
de economische eigendom hebben van de ingebrachte onderneming, maar nog
slechts de preconstitutieve eigendom. Dientengevolge vervullen zij ten aanzien
van de preconstitutief ingebrachte onderneming en de in de voorperiode met die
onderneming gerealiseerde resultaten de functie van bewindvoerders van de op
te richten vennootschap. Voor de vennootschap vormen de na deze preconstitu-
tieve inbreng gerealiseerde resultaten geen ingebracht kapitaal, maar (belaste)
winst of verlies. Eerst indien komt vast te staan dat de oprichting van de ven-
nootschap geen doorgang vindt, worden de in de voorperiode gerealiseerde re-
sultaten aan de oprichters toegerekend.

In hoofdstuk VII zijn enkele alternatieve oplossingen van het fiscale toereke-
ningsprobleem besproken. Ingestemd is met het arrest van 21 februari 1973,
BNB 1973~107, waarin de HR besliste dat een NV i.o. niet automatisch kan
worden gekwalificeerd als een burgerlijke maatschap op aandelen. Daaraan
staat niet in de weg, dat in incidentele gevallen de bedoelingen van partijen en de
objectieve omstandigheden zodanig zijn, dat in de voorperiode wel degelijk
sprake is van een Vpb-plichtige vennootschap met een in aandelen verdeeld ka-
pitaal. Verder is geconcludeerd dat de redactie van het huidige art. 2, Wet Vpb
1969, geen ruimte biedt om een `fiscale' BV, los van de civielrechtelijke BV, aan
te kunnen nemen. Alleen een wetswijziging kan bewerkstelligen dat - afgezien
van het sporadisch voorkomende geval dat een BV i.o. kan worden gekwalifi-
ceerd als een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen
is verdeeld - in de voorperiode sprake is van een voor de toepassing van de Wet
Vpb 1969 belastingplichtig lichaam. Teneinde de complementaire functie van
de Vpb beter te laten aansluiten bij de tekst van art. 2, Wet Vpb 1969, is in dit
verband een voorstel van Van Brunschot aanbevolen. Voorop dient te staan het
met Vpb belasten van niet rechtstreeks door natuurlijke personen genoten on-
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dernemingswinst. Pas in tweede instantie dienen belastingplichtige subjecten
als toerekeningscentra van de fiscale rechten en verplichtingen te worden gede-
finieerd. Daarbij is wel de kanttekening gemaakt dat invoering van het door
Van Brunschot voorgestelde systeem uitsluitend kans van slagen heeft indien de
IB- en Vpb-heffing over ondernemingswinsten enigszins met elkaar in de pas lo-
pen. Een gevolg van het huidige systeem is, dat in de voorperiode een heffings-
vacuum ontstaat. Binnen het bestaande wettelijke systeem kan dit heffingsva-
cuum niet worden voorkomen zonder afbreuk te doen aan de rechtsbescher-
ming van de oprichters dan wel aan het resultaat waartoe de HR in B. 9227 is ge-
komen. De in de voorperiode voor rekening van de op te richten BV gereali-
seerde resultaten kunnen eerst na de oprichting van de BV naar het alsdan
geldende Vpb-regime worden belast. De HR zou zich wel kritischer moeten op-
stellen ten aanzien van de realiteitswaarde van een inbrengovereenkomst en het
daarmee verband houdende verschijnsel van de lange voorperiode teneinde de
duur van het heffingsvacuum zoveel mogelijk te beperken. In dit verband is het
arrest van 27 augustus 1986, BNB 1987~2, waarin de HR een voorperiode van
meer dan acht jaren niet a priori als onaanvaardbaar van de hand wees, bekriti-
seerd. Daarbij is het voorstel gedaan de maximale duur waarin fiscale gevolgen
worden verbonden aan een preconstitutieve (inbreng)overeenkomst op grond
waarvan de economische eigendom van een onderneming wordt overgedragen
aan een op te richten BV, te beperken tot twee jaren na het sluiten van een derge-
lijke overeenkomst. De wetgever zou het heffingsvacuum als zodanig kunnen
opheffen door de mogelijkheid te creëren dat vanaf het moment dat voor reke-
ning en risico van de op te richten BV bedrijfshandelingen worden verricht,
Vpb-aanslagen ten name van de op te richten BV kunnen worden opgelegd en
ingevorderd. Tegen deze aanslagen zullen de oprichters namens de op te richten
BV de gebruikelijke rechtsmiddelen moeten kunnen instellen. Indien de oprich-
ting niet doorgaat, zullen de door de oprichters namens de op te richten BV
reeds afgedragen bedragen aan Vpb, kunnen worden verrekend met de alsdan
door hen verschuldigde belasting over de voorperioderesultaten. Ter afsluiting
van hoofdstuk VII is een vergelijking gemaakt met de fiscale en civielrechtelijke
behandeling van de voorperiode in de BRD. Deze analyse levert geen nieuwe ge-
zichtspunten op, die van belang kunnen zijn voor de oplossing van het fiscale
toerekeningsprobleem in Nederland.

In deel3 zijn de Vpb- en WIR-gevolgen van het bestaan van een voorperiode
voor de op te richten BV behandeld. In hoofdstuk VIII is in het bijzonder aan-
dacht besteed aan de Vpb-consequenties van de preconstitutieve inbreng van de
economische eigendom van een onderneming. Na de analyse van het verschijn-
sel van de voor-voorperiode, is aandacht besteed aan de voor de heffing van de
Vpb belangrijke preconstitutieve inbrengovereenkomst en de door de admini-
stratie voor het geval van een eenmansoprichter daarmee op één lijn gestelde in-
tentieverklaring. Het is opvallend dat in de praktijk niet of nauwelijks nadere
voorwaarden worden gesteld aan een inbrengovereenkomst dan wel een inten-
tieverklaring. Naar mijn mening dient in een reële inbrengovereenkomst dan
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wel intentieverklaring een nauwkeurige omschrijving voor te komen van de op
het moment van de preconstitutieve inbreng aanwezige activa en passiva. Er
mag geen twijfel over bestaan welke activa wel en welke niet (preconstitutief)
worden ingebracht. Verder zal de mate van deelname van elk der oprichters in
het (toekomstige) aandelenkapitaal moeten zijn vastgelegd. Aan inbrengover-
eenkomsten dan wel intentieverklaringen die niet aan deze minimale voorwaar-
den voldoen, dienen naar mijn mening geen fiscale consequenties te worden
verbonden. In paragraaf 4 van hoofdstuk VIII is aandacht besteed aan de fis-
cale bepaling van de voor rekening van de op te richten BV gerealiseerde voor-
periodewinst. Geconcludeerd is, dat de jurisprudentie van de HR waarin is
beslist dat deze winst niet vanuit het perspectief van de oprichters maar vanuit
het perspectief van de op te richten BV dient plaats te vinden, spoort met de in
hoofdstuk VI getrokken conclusies. Deze jurisprudentie is vervolgens doorge-
trokken naar de toepassing van onder andere de vermogensaftrek met betrek-
king tot de in de voorperiode gerealiseerde resultaten. Hoofdstuk VIII is af-
gesloten met de bespreking van enkele specifieke Vpb-problemen waarmee de
op te richten BV kan worden geconfronteerd als gevolg van de wijze waarop
- naar huidig recht - de in de voorperiode voor haar rekening gerealiseerde
resultaten in de belastingheffing worden betrokken. Ingegaan is op de toepas-
sing van de deelnemingsvrijstelling ingeval een preconstitu[ief ingebrachte deel-
neming in de voorperiode wordt vervreemd, op het aangaan van een fiscale een-
heid met een nieuw opgerichte moeder- casu quo dochtermaatschappij en op de
toepassing van de fiscale verliesverrekeningsmogelijkheden.

In hoofdstuk IX zijn de WIR-gevolgen van het bestaan van een voorperiode
voor de op te richten BV behandeld. Voor de toepassing van de fiscale investe-
ringsfaciliteiten vereist een redelijke wetstoepassing dat voor de bepaling van
het van toepassing zijnde fiscale regime in geval van preconstitutieve investerin-
gen wordt verondersteld, dat de BV de betalingsverplichtingen reeds op het mo-
ment van het verrichten van de preconstitutieve investeringen door de oprich-
ters heeft aanvaard. Het aspect van de rechtszekerheid rechtvaardigt naar mijn
mening dat voor de toepassing van deze faciliteiten een andere dan strikt civiel-
rechtelijke benadering wordt gevolgd. In strijd met deze jurisprudentie is naar
mijn mening het arrest van 11 januari 1989, BNB 1989~128, inzake de toepas-
sing van de KST in geval van een voorperiode. Eveneens zijn vraagtekens ge-
plaatst bij het door de HR onder de investeringsaftrek gemaakte onderscheid
tussen tegenover derden~niet-oprichters en tegenover oprichters namens de op
te richten BV aangegane verplichtingen. Uit het voor de WIR gewezen arrest
van 12 februari 1986, BNB 1986~133, kan worden afgeleid, dat met betrekking
tot dit punt mogelijk sprake is van een kentering in de opvattingen van de HR.
Wat betreft de preconstitutieve desinvesteringen is geconcludeerd, dat het mo-
ment van bekrachtiging van de preconstitutieve vervreemdingsovereenkomst
kan worden aangemerkt als desinvesteringstijdstip mits - in het algemeen -
paal en perk wordt gesteld aan het verschijnsel van de (te) lange voorperiode.
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Deel4 ziet op de IB-, Vpb- en WIR-gevolgen van het bestaan van een voorpe-
riode voor de oprichters. De hoofdstukken X tot en met XIV hebben betrekking
op de situatie dat de oprichters natuurlijke personen zijn. Hoofdstuk XV be-
licht de fiscale gevolgen indien tot de oprichters Vpb-plichtige lichamen beho-
ren. In hoofdstuk X is nader ingegaan op de problematiek van het ondernemer-
schap en het ondernemingsvermogen in de voorperiode als nafase van de IB-
onderneming. Teneinde de fiscale status van de oprichter~natuurlijk persoon te
determineren, is de situatie van de voorperiode vergeleken met andere bijzon-
dere stakingsgevallen. Geconcludeerd is, dat de oprichters na de preconstitu-
tieve inbreng van de economische eigendom van de onderneming niet meer kun-
nen worden aangemerkt als ondernemers in de zin van art. 6, Wet IB 1964.
Noch aan de objectieve noch aan de subjectieve voorwaarde voor ondernemer-
schap wordt voldaan. Wel dienen tot de oprichting van de BV de tot de pre-
constitutief ingebrachte onderneming behorende bestanddelen tot het onderne-
mingsvermogen van de oprichters te worden gerekend. Wat dit laatste betreft
heeft de HR zich - waarschijnlijk - laten leiden door het totaal-winstbegrip
van art. 7, Wet IB 1964. Aan het slot van hoofdstuk X is ingegaan op de vraag
of navordering mogelijk is indien de oprichting van de BV geen doorgang vindt.
Naar mijn mening verzet het reële heffingsstelsel zich tegen een navordering
over de voorperiodejaren bij de oprichters. De volledige voorperiodewinst
wordt bij de oprichters belast in het jaar waarin komt vast te staan dat de
oprichting van de BV geen doorgang vindt.

In hoofdstuk XI is nader ingegaan op de stakingsproblematiek in de voorpe-
riode als nafase van de IB-onderneming. De bepaling van de stakingswinst dient
plaats te vinden naar de situatie ten tijde van de preconstitutieve inbreng van de
economische eigendom van de onderneming. Het in aanmerking nemen van die
stakingswinst kan naar mijn mening plaatsvinden in het jaar van oprichting van
de BV mits paal en perk wordt gesteld aan de termijn waarin na het sluiten van
een (reële) preconstitutieve inbrengovereenkomst fiscale consequenties aan die
overeenkomst worden verbonden. Vervolgens is ingegaan op de toepassing van
de stakingsfaciliteiten in geval van de preconstitutieve inbreng van de economi-
sche eigendom van een onderneming. Vooral de toepassing van de stamrecht-
vrijstelling van art. 19, Wet IB 1964, roept in dit verband enkele specifieke pro-
blemen op. Ter afsluiting van hoofdstuk XI is aandacht besteed aan de invloed
van de vennootschapsrechtelijke inbrengbepalingen op de fiscale voorperiode-
problematiek. Bekritiseerd is het departementale standpunt dat een bijstorting
in de voorperiode geen invloed heeft op het gemiddeld op de aandelen gestorte
kapitaal als bedoeld in art. 25, eerste lid, letter e, Wet IB 1964. Tevens is in dit
kader aandacht besteed aan de relatie tussen een preconstitutieve inbreng en
art. 44, Wet IB 1964.

In hoofdstuk XII staat de vraag centraal in hoeverre de oprichter~natuurlijk
persoon die voor rekening van de op te richten BV een onderneming drijft, in de
voorperiode aanspraak kan maken op de in de Wet IB 1964 voorkomende on-
dernemingsfaciliteiten. Achtereenvolgens is aandacht besteed aan de zelfstan-
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digenaftrek, de FOR, de vermogensaftrek, de middelingsregeling en de WIR.
In hoofdstuk XIII is onderzocht in hoeverre de geldstromen tussen de oprich-

ters~natuurlijke personen en de op te richten BV in de voorperiode aanleiding
kunnen geven tot het genieten van belaste inkomsten in de zin van art. 33, Wet
IB 1964, en het maken van aftrekbare kosten in de zin van art. 38, Wet IB 1964.
Van belang in dit verband is, dat de oprichters in de hoedanigheid van pre-
constitutief handelende personen kunnen worden onderscheiden van de oprich-
ters in de hoedanigheid van privé-personen. In aanmerking genomen dat de
oprichters in de voorperiode een gebonden vorm van eigendom hebben met be-
trekking tot de preconstitutief overgedragen zaken, beïnvloeden betalingen van
en aan de BV i.o. de vrije beschikkingsmacht van de betreffende oprichter over
de ontvangen respectievelijk betaalde gelden. Ruime aandacht is in dit verband
besteed aan het arrest van 22 juli 1988, BNB 1988~283, waarin de HR een door
een oprichter met de BV i.o. aangegane lijfrente-overeenkomst als `onbestaan-
baar' kwalificeerde. In de jurisprudentie inzake de kwalificatie van door de
oprichters in de voorperiode genoten arbeidsbeloningen, lijkt de HR te aan-
vaarden dat de op te richten BV, vertegenwoordigd door haar oprichters, in de
voorperiode betalingen aan arbeid verrichtende oprichters kan verrichten. Be-
halve aan het genieten van inkomsten uit arbeid in de voorperiode is in hoofd-
stuk XIII ook aandacht besteed aan het genieten van inkomsten uit vermogen in
de voorperiode door de oprichters~toekomstige aandeelhouders. In dit verband
is onderscheid gemaakt tussen het genieten van inkomsten uit reeds in de voor-
periode concreet aanwezige vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld huurinkom-
sten met betrekking tot door de oprichters aan de BV i.o. verhuurde panden) en
inkomsten met betrekking tot vermogensbestanddelen die eerst na de oprich-
ting van de BV ontstaan. Uit de jurisprudentie inzake voorbereidingshandelin-
gen in het kader van een onderneming alsmede inzake inkomsten die worden ge-
trokken uit een nog niet bestaand pand is afgeleid, dat het niet uitgesloten moet
worden geacht dat de HR ook vermogensbestanddelen die eerst na de oprich-
ting van de BV ontstaan, zoals aandelen in die BV, in de voorperiode onder be-
paalde voorwaarden reeds zal aanmerken als bronnen van inkomen voor de
oprichters. In dit verband is tevens aandacht besteed aan de gevolgen met be-
trekking tot het genieten van inkomsten in de voorperiode indien de voorgeno-
men oprichting van de BV geen doorgang vindt.

In hoofdstuk XIV is onderzocht in hoeverre de oprichtersltoekomstige aan-
deelhouders in de voorperiode kunnen worden geconfronteerd met de aanmer-
kelijk-belangregeling van de art. 39 tot en met 41, Wet IB 1964. In paragraaf 2
is de vraag gesteld of in de voorperiode sprake kan zijn van een vervreemding in
de zin van art. 39, Wet IB 1964, indien de oprichters die voor rekening van de op
te richten BV een (preconstitutief ingebrachte) onderneming drijven in dat tijd-
vak afstand doen van hun belang bij nog te creëren aandelen in de op te richten
BV. In dat kader is de vraag van belang of een oprichter die een recht op levering
van nog te creëren aandelen heeft en voor rekening van de op te richten BV een
onderneming drijft, in de voorperiode kan worden aangemerkt als aanmerke-
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lijk-belanghouder. Geconcludeerd is, dat indien men uitgaat van een op doel en
strekking van de aanmerkelijk-belangregeling gebaseerde benadering, deze
vraag in bevestigende zin kan worden beantwoord. Ook de grondslag van de
aanmerkelijk-belangregeling spoort met die conclusie. Gelet op de tot dusverre
door de HR gewezen jurisprudentie inzake de aanmerkelijk-belangregeling
moet echter worden betwijfeld of ook de HR tot dit resultaat zal komen. In pa-
ragraaf 3 van hoofdstuk XIV zijn de gevolgen voor de toepassing van de aan-
merkelijk-belangregeling behandeld in geval van (preconstitutieve) aankopen
en vervreemdingen van bestaande aandelen in de voorperiode.

In hoofdstuk XV is onderzocht in hoeverre de in de hoofdstukken X tot en
met XIV getrokken conclusies ten aanzien van de oprichters~natuurlijke perso-
nen wijzigingen ondergaan indien tot de oprichters een of ineerdere Vpb-plich-
tige lichamen behoren. Van belang in dit verband is, dat art. 6, Wet IB 1964,
niet van toepassing is op de Wet Vpb 1969. Voor de oprichters~beperkt Vpb-
plichtige lichamen heeft dit tot gevolg dat in de voorperiode niet, zoals bij de
oprichters~natuurlijke personen, na de preconstitutieve inbreng van de econo-
mische eigendom van een onderneming sprake is van een situatie van onderne-
mingsvermogen zonder ondernemerschap, maar van ondernemingsvermogen
gepaard gaande met ondernemerschap. Hetzelfde geldt voor de oprichters~on-
beperkt Vpb-plichtige lichamen, zij het dat deze lichamen, anders dan de be-
perkt Vpb-plichtige oprichters, op grond van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969,
ook na de oprichting van de BV worden geacht nog ondernemer te zijn en on-
dernemingsvermogen te bezitten. Vervolgens is onderzocht in hoeverre deze
conclusie gevolgen heeft voor de fiscale bepaling van de in de voorperiode ge-
realiseerde (overdrachts)winst. In dit verband is tevens aandacht besteed aan de
vraag in hoeverre het recht op levering van nog te creëren aandelen in de voorpe-
riode kan worden beschouwd als een deelneming in de zin van art. 13, Wet Vpb
1969. Ter afsluiting van hoofdstuk XV is nader ingegaan op de toepassing van
de 16e standaardvoorwaarde bij het aangaan van een fiscale eenheid ex art. 15,
Wet Vpb 1969, in geval van een preconstitutieve inbreng van de economische
eigendom van een onderneming.

In deel S zijn de overige fiscale gevolgen van het bestaan van een voorperiode
voor de op te richten BV en haar oprichters belicht. In hoofdstuk XVI is onder-
zocht in hoeverre de oprichterlnatuurlijk persoon die voor rekening van de op
te richten BV een (preconstitutief ingebrachte) onderneming drijft, in de voor-
periode kan worden geconfronteerd met de Wet VB 1964. Uit de analyse van de
samenstelling van het vermogen van de oprichter die de economische eigendom
van een door hem gedreven onderneming op een in de voorperiode gelegen tijd-
stip preconstitutief heeft ingebracht, is de conclusie getrokken, dat in de voor-
periode de waarde van het vermogen van de oprichter voornamelijk zal worden
bepaald door de waarde van het voorwaardelijk recht op levering van de te creë-
ren aandelen in de op te richten BV. In samenhang met het geconcludeerde in
hoofdstuk XIV ten aanzien van de aanmerkelijk-belangregeling, is hieruit voor
de toepassing van de ondernemingsvrijstelling de conclusie getrokken dat een
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dergelijke oprichter op dezelfde wijze dient te worden behandeld als een aan-
merkelijk-belanghouder. In dit verband is kritiek geleverd op het bepaalde in
art. 7, derde lid, letter b, Wet VB 1964. Vervolgens is in paragraaf 4 van hoofd-
stuk XVI ingegaan op de mogelijkheid van een aftrek in de voorperiode van la-
tente IB als bedoeld in art. 4, vierde lid, Wet VB 1964. In paragraaf 5 zijn de ge-
volgen belicht voor de toepassing van de Wet VB 1964 van het niet tot stand ko-
men van de BV.

In hoofdstuk XVII is de vraag beantwoord wie in geval van een preconstitu-
tieve dienstbetrekking, met betrekking tot de in de voorperiode verrichte loon-
betalingen moet worden aangemerkt als inhoudingsplichtige. Geconcludeerd
is, dat de belastingkamer van de HR naar alle waarschijnlijkheid het civielrech-
telijke arrest van 8 februari 1980, NJ 1980, nr. 316, zal doortrekken naar de toe-
passing van de Wet LB 1964. Het gevolg daarvan is, dat de oprichters dan wel
het door hen in de voorperiode gevormde samenwerkingsverband ter zake van
de in dat tijdvak verrichte loonbetalingen als inhoudingsplichtigen zullen wor-
den aangemerkt. De eenmaal opgerichte BV is inhoudingsplichtig met betrek-
king tot de door haar na de oprichting verrichte loonbetalingen, ook indien deze
geheel of ten dele betrekking hebben op de diensttijd in de voorperiode. Een
open vraag is nog, wie hoofdelijk aansprakelijk is voor de in de voorperiode
ontstane loonbelasting- en premieschulden indien de oprichters in dat tijdvak
hebben gehandeld onder de gezamenlijke naam `BV i.o.', zonder dat hun sa-
menwerkingsverband kan worden gekwalificeerd als een in het privaatrecht ge-
regelde combinatie. Onderzocht is of een dergelijk samenwerkingsverband kan
worden aangemerkt als een doelvermogen in de zin van artikel 2, eerste lid, let-
ter c, AWR.

Ter afsluiting van deel 5 is in hoofdstuk XVIII onderzocht wat de gevolgen
zijn van preconstitutieve leveringen en diensten voor de toepassing van de Wet
OB 1968 en de WBR. In paragraaf 2 is nader ingegaan op de OB-gevolgen van
preconstitutieve diensten en leveringen van roerende goederen. Daarbij is ge-
bleken, dat de invoering per 1 januari 1987 in art. 203, tweede lid, boek 2, BW,
van de hoofdelijke gebondenheid van de oprichters tot nakoming, ook fiscale
gevolgen heeft. Voor de beantwoording van de vraag wie ten aanzien van pre-
constitutieve leveringen moet worden beschouwd als ondernemer in de zin van
de Wet OB 1968, is een onderscheid gemaakt tussen preconstitutieve leveringen
aan derden namens de op te richten BV en preconstitutieve leveringen door der-
den aan de op te richten BV. Wat eerstgenoemde leveringen betreft, oordeelde
de HR terecht in zijn arrest van 22 februari 1989, BNB 1989I113, dat te dien
aanzien de preconstitutief handelende oprichters of het samenwerkingsverband
van de oprichters moeten worden aangemerkt als OB-ondernemers. Ten aan-
zien van de preconstitutieve leveringen aan de op te richten BV ben ik echter,
anders dan de HR in het arrest van 22 februari 1989, BNB 1989~112, van me-
ning dat niet de oprichters, maar de BV, in de voorperiode vertegenwoordigd
door haar oprichters, in eerste instantie moet worden aangemerkt als OB-
ondernemer. In paragraaf 3 is de preconstitutieve levering van onroerend goed
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behandeld. Daarbij zijn zowel de Wet OB 1968 als de overdrachtsbelasting van
belang. Ook in dit kader hebben de aan een preconstitutieve levering verbonden
civielrechtelijke kenmerken fiscale gevolgen. In paragraaf 4 is ten slotte de pre-
constitutieve inbreng in de beschouwing betrokken. Daarbij is vooral aandacht
besteed aan het arrest van 10 november 1982, BNB 1983~40. Betoogd is, dat dit
arrest in verband moet worden gebracht met het in artikel 15, eerste lid, letter e,
WBR, gehanteerde inbrengbegrip. In de overdrachtsbelasting is eerst van in-
breng sprake op het moment dat de BV de (juridische) eigendom verwerft van
de ingebrachte zaken. Voor de toepassing van de kapitaalsbelasting is het stand-
punt ingenomen dat zowel voor de vraag welke zaken worden ingebracht als
voor de aan die zaken toe te kennen waarde, het moment van de preconstitu-
tieve inbreng van de (economische) eigendom van die zaken bepalend is. In pa-
ragraaf 4.4 is aandacht besteed aan de invloed van een preconstitutieve inbreng
op de Wet OB 1968 in combinatie met de overdrachtsbelasting.

Deze studie is in hoofdstuk XIX afgesloten met een slotbeschouwing. Daarin
vindt een evaluatie plaats van de rechtspraak van de belastingkamer van de HR
inzake de voorperiode, van het beleid van het Ministerie van Financiën ten aan-
zien van de voorperiode en van de rol die de wetgever in dit verband heeft
gespeeld. Het eindoordeel met betrekking tot de tot dusverre door de HR inzake
de fiscale aspecten van de voorperiode gewezen jurisprudentie is positief. Gelet
op de aan de HR gestelde randvoorwaarden, heeft deze jurisprudentie geleid tot
een redelijk consistent en evenwichtig systeem van belastingheffing. Aan dit
eindoordeel staat niet in de weg dat in deze studie enkele arresten van de HR zijn
bekritiseerd. Als belangrijkste `steen des aanstoots' kan het arrest van 27 augus-
tus 1986, BNB 1987~2, inzake een voorperiode van meer dan acht jaren, wor-
den genoemd.

Het beleid van het Ministerie van Financiën ten aanzien van de voorperiode
wordt gekenmerkt door een zekere mate van ambivalentie. Enerzijds zijn er re-
gelingen door het departement gecreëerd die voor het merendeel kunnen wor-
den beschouwd als voor de praktijk welkome en zinvolle aanvullingen op het
door de HR gecreëerde fiscale bouwwerk rond de voorperiode. Van sommige
van die regelingen kan men zich afvragen of de tegemoetkomende houding niet
te ver doorschiet. Ik doel daarbij voornamelijk op het feit dat niet of nauwelijks
nadere voorwaarden worden gesteld aan de inhoud van een inbrengovereen-
komst dan wel intentieverklaring. Anderzijds neemt het departement op speci-
fieke punten stellingen in die als star, onredelijk en in sommige gevallen zelfs als
onjuist kunnen worden aangemerkt.

De wetgever heeft zich tot dusverre alleen in de sfeer van de ondernemings-
vrijstelling van art. 7, Wet VB 1964, met de fiscale problematiek van de voorpe-
riode bezig gehouden. In deze studie zijn enkele aanbevelingen gedaan voor
door de wetgever te realiseren aanpassingen met betrekking tot de fiscale pro-
blematiek van de voorperiode. Deze zien in de eerste plaats op de problematiek
van het heffingsvacuum. Als minst vergaande maatregel is voorgesteld de duur
van dit heffingsvacuum te limiteren tot twee jaren na het sluiten van een pre-
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constitutieve overeenkomst houdende de overdracht van de economische eigen-
dom van een onderneming aan een op te richten BV. Daarnaast zijn voorstellen
gedaan ter voorkoming van het heffingsvacuum als zodanig. In dat verband is
een systeem voorgesteld waarin reeds in de voorperiode Vpb-aanslagen ten
name van de op te richten BV kunnen worden opgelegd en ingevorderd. Meer in
het algemeen dient de wetgever er zorg voor te dragen dat de redactie van artikel
2, Wet Vpb 1969, beter in overeenstemming wordt gebracht met de complemen-
taire functie van de Vpb. Ten slotte is voorgesteld in de nieuwe Invorderingswet
een bepaling op te nemen waarin de aansprakelijkheid wordt geregeld van niet
in het privaatrecht geregelde combinaties.
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Zusammenfassung

Thema dieser Dissertation ist eine Analyse der steuerlichen Folgen einer Grun-
dungsperiode einer GmbH nach gultigem und erwunschtem Recht. Die Grun-
dungsperiode ist in diesem Rahmen definiert als der der Grundung einer GmbH
vorangehende Zeitraum, in dem die Grunder entweder im Namen und auf
Rechnung der zu grundenden GmbH handeln oder aber auf eigenen Namen
doch auf Rechnung der zu grundenden GmbH. Analysiert sind die steuerrecht-
lichen Folgen fur die Grunder und die ( zu grundende) GmbH, die aus einer
Grundungsperiode hervorgehen. Ebenfalls sind die steuerrechtlichen Folgen
analysiert, die entstehen, wenn die beabsichtigte Grundung der GmbH schei-
tert. Auf die nachfolgenden Gesetze wurde in der Analyse Bezug genommen:
Wet IB 1964 (EStG), Wet Vpb 1969 (KStG), WIR (Investitionsrechnunggesetz),
Wet VB 1964 ( Vermdgensteuer), Wet LB 1964 (Lohnsteuer), Wet OB 1968
(Umsatzsteuer) und WBR (Grunderwerbsteuer und Gesellschaftsteuer). Die
Analyse beschr~nkt sich auf die Grunder die in den Niederlanden Sitz haben
und (zu grundenden) GmbHs die nach der (beabsichtigten) Grundung in den
Niederlanden Sitz haben werden. Ausgangspunkt dieser Dissertation ist die
Lehre von der Einheit der Rechtsordnung. Diese Lehre impliziert, dass fur die
dem Zivilrecht entnommenen Begriffe die Vermutung besteht, dass sie in ihrer
ursprunglichen Bedeutung verstanden werden kónnen. Diese Vermutung
weicht jedoch, wenn ein Faktor der Rechtsfindung das verlangt. Deshalb ge-
hdrt eine selbst~ndige steuerrechtliche Qualifikation zu den Mdglichkeiten.

Die Dissertation ist unterteilt in funf Teile. Der erste Teil bezieht sich auf die
zivilrechtlichen Aspekte der Grundungsperiode, soweit diese fur die weitere
Analyse relevant sind; der zweite Teil behandelt das steuerrechtliche Zurech-
nungsproblem; der dritte Teil bezieht zich auf die KSt- und WIR- Folgen der
Existenz einer Grundungsperiode fur die zu grundende GmbH; im vierten Teil
sind die ESt-, KSt- und WIR-Folgen der Existenz einer Grundungsperiode fur
die Grunder analysiert; im funften Teil sind die weiteren steuerrechtlichen Fol-
gen der Existenz einer Grundungsperiode fur die zu grundende GmbH und die
Grunder analysiert.

Im ersten Teil (die Kapitel II b~e IV) sind die zivilrechtlichen Aspekte der
Handlungen im Namen der zu grundenden GmbH, der Einbringung, und dem
Vorvertrag n~her betrachtet. Nach einem Uberblick uber die Entstehungsge-
schichte, ist im Paragraphen 3 des zweiten Kapitels der Rechtscharakter der
Handlungen im Namen der zu grundenden GmbH analysiert. Ergebnis dieser
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Analyse ist, dass die im Par. 203, Buch 2 Burgerliches Gesetzbuch geregelten
Handlungen im Namen der zu grundenden GmbH eine Rechtsfigur eigener Art
bilden. Man kann diese Handlungen nicht in den Rahmen anderer Rechtsfigu-
ren einfugen. Namentlich kann man die Grundungsgesellschaft nicht ohne wei-
teres als eine offene Handelsgesellschaft qualifizieren. Im Paragraphen 4 hat im
Hinblick auf den Anwendungsbereich des Par. 203, Buch 2 Burgerliches Ge-
setzbuch als Ausgangspunkt gedient, dass das Handeln im Namen einer zu
grundenden GmbH grunds~tzlich - einige n~her erkl~rte Ausnahmen nicht
mitgerechnet - in diesen Rahmen fí311t, unbeachtet ob dieses Handeln sich in-
nerhalb oder ausserhalb eines (schon angefangenen) Unternehmens abspielt.
Im Paragraphen 5 des zweiten Kapitels ist das Mass der Verbundenheit der Par-
teien, die normalerweise beteiligt sind an den im Namen der zu grundende
GmbH verrichteten Rechtshandlungen, besprochen. Diese Parteien sind der im
Namen der zu grundenden GmbH handelnde Grunder, die Person, mit der der
Grunder gehandelt hat und zuletzt die GmbH. Unter anderem hat sich ergeben,
dass es sachgerecht erscheint, dass die Grunder auch nach der Grundung der
GmbH fur die im Namen der zu grundenden GmbH verrichteten Rechtshand-
lungen persdnlich haftbar und gebunden sind. Zum Schluss des zweiten Kapi-
tels wird im Paragraphen 6 den Folgen einer Lieferung an die zu grundende
GmbH in der Grundungsperiode Aufinerksamkeit gewidmet. Namentlich die
Frage, wer in diesem Zeitraum das Eigentum an der in der Grundungsperiode
gelieferten Sache hat, ist n~her betrachtet. Dabei ist der Standpunkt eingenom-
men, dass die am 1. Januar 1987 im Par. 203, Absatz 2, Buch 2 Burgerliches Ge-
setzbuch eingefuhrte persónliche Gebundenheit der Grunder zur Erfiillung der
durch sie im Namen der zu grundenden GmbH verrichteten Rechtshandlungen
- bis zu dem Moment, in dem die GmbH diese Rechtshandlungen bestátigt hat
oder in der Grundungsakte daran gebunden wird - wichtige Folgen haben
kann fur die Antwort auf die Frage, wer in der Grundungsperiode das Eigen-
tum an einer an die zu grundende GmbH gelieferten Sache hat. Im allgemeinen
gilt, dass nach dem 1. Januar 1987 der Dritte infolge der Lieferung der Sache an
die zu grundende GmbH das Eigentum dieser Sache ubertragen hat. Weil die
GmbH vor ihrer Grundung nicht Eigentumerin von Sachen sein kann, wird das
Eigentum der an die zu grundende GmbH gelieferten Sachen in der Grun-
dungsperiode dem im Namen der zu grundenden GmbH handelnden Grunder
zugesprochen. In diesem Zeitraum hat der Grunder eine besondere Form des
Eigentums, welche als príikonstitutives Eigentum bezeichnet wird. Damit ist ge-
meint, dass der Grunder Eigentumer der Sachen ist im Namen der zu grunden-
den GmbH. Er kann uber die Sachen nicht frei verfugen. Nach der Grundung
und Best~tigung kann er hinsichtlich der Verwaltung dieser Sachen zur Rechen-
schaft gezogen werden. In der Grundungsperiode hat der Grunder nicht das
wirtschaftliche Eigentum der an die zu grundende GmbH gelieferten Sachen.
Werterh6hungen und - verminderungen gehen zuerst auf Rechnung der zu
grundenden GmbH. Erst wenn sich herausstellt, dass die GmbH nicht errichtet
wird oder aber dass die Lieferung nicht best~tigt wird, ~ndert sich das pr~-
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konstitutive Eigentum bei dem Grunder in ein vollstíindiges Eigentum. Dann
betreffen ihn die Werterhóhungen und - verminderungen der gelieferten Sa-
chen mit ruckwirkender Kraft.

Im dritten Kapitel sind einige zivilrechtliche Aspekte der Einbringung in die
(zu grundende) GmbH n~her betrachtet. Dabei ist Einbringung definiert als das
zur-Verfugung-stellen von Sachen der (zu grundenden) GmbH zur Einlage. So-
wohl die Geldeinlage als auch die Sacheinlage ist analysiert. Hinsichtlich der
Sacheinlage ist unter anderem die Figur der Einbringung des wirtschaftlichen
Eigentums eines Unternehmens analysiert. Nach der Einfuhrung der `Neuen
Regelung des Kapitals der BV' am 20. Januar 1986 kommen im Buch 2 Burgerli-
ches Gesetzbuch Regelungen vor in Bezug auf die Differenzhaftung. Es wird
festgestellt, dass diese Regelungen betrachtet werden kdnnen als Eingriffe in
den Grundsatz, dass nicht der Augenblick der Grundung, relevant ist fiir die
Antwort auf die Frage, ob das, was eingelegt ist, mit der Einlagepflicht der
Grunder ubereinstimmt, sondern der Moment der Einlage in der Grundungspe-
riode. Der Zweck dieser Eingriffe ist ein besserer Schutz der Interessen der Kre-
ditoren. Zum Schluss des dritten Kapitels ist die Nachgrundung des Par. 204c,
Buch 2 Burgerliches Gesetzbuch analysiert.

Im vierten Kapitel ist eine Darstellung verschiedener Interpretationen, die
sich auf den - meistens einer Grundungsperiode zugrunde liegenden - Vor-
vertrag beziehen, aufgenommen. Man unterscheidet den Vorvertrag als Grun-
dungsvereinbarung, den Vorvertrag als Einlagevereinbarung und den Vorver-
trag als Kaufs - und Verkaufsvereinbarung. Diese verschiedenen Interpretati-
onen sind in einen allgemeinen - durch die zivilrechtliche Literatur und Ju-
risprudenz entwickelten - Rahmen gestellt. Es kann unter anderem festgestellt
werden, dass die ubliche Terminologie, soweit sie den Vorvertrag im Rahmen
der Grundung einer GmbH behandelt, den dynamischen Prozess von Unter-
handlungen der an der Grundung voran gehen kann, ungenugend zu seinem
Recht kommen lí;sst. W~hrend dieses Prozesses kbnnen verschiedene Arten
von Vertr~gen abgeschlossen werden; dabei kann das Stadium, in dem man sich
in diesem Prozess befindet, entscheidend sein fur das Mass der Gebundenheit
der Parteien. Im vierten Kapitel ist der Vereinbarung mit der zu grundenden
GmbH hinsichtlich einer Einlage des wirtschaftlichen Eigentums eines Unter-
nehmens besondere Aufinerksamkeit gewidmet.

Im zweiten Teil ist das steuerrechtliche Zurechnungsproblem analysiert. Die-
ses Problem entsteht wenn die Grunder in der Grundungsperiode ein Unterneh-
men auf Rechnung und Risiko der zu grundenden GmbH treiben, und dieses
Unternehmen zur Zeit der Grundung oder kurze Zeit danach Eigentum der zu
grundenden GmbH wird. Dann ensteht die Frage, wem die in diesem Zeitraum
realisierten Resultate steuerrechtlich zugerechnet werden kdnnen. Grunds~tz-
lich kommen drei Parteien dafur in Betracht : die Grunder, die GmbH und die
Griindungsgesellschaft als selbst~ndiges KSt-pflichtiges Subjekt. Der HR hat
die erste Variante angewendet in der Jurisprudenz hinsichtlich Wet IB 1914
(EStG 1914). Diese Jurisprudenz ist analysiert im funften Kapitel. In diesem
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Kapitel ist dargelegt dass die Existenz des, dem Wet IB 1914 inh~renten Ein-
kunftsquellenfiktionssystems wahrscheinlich fur den HR Anlass war, fur die
Anwendung dieses Gesetzes an die Existenz einer Grundungsperiode, in der auf
Rechnung der zu grundenen GmbH ein Unternehmen getrieben wird, keine
Folgen zu verbinden. Dieses Ergebnis wird besti;tigt durch die Entscheidung
vom 25. Januar 1933, B. 5359 im Rahmen Wet DTB 1917 (KStG 1917), in dem
der HR dem Willen der Parteien Bedeutung zuerkannte.

Im sechsten Kapitel ist die Entscheidung vom 28. Mai 1952, B. 9227 analy-
siert. Darin hat der HR entschieden, dass die in der Grundungsperiode auf
Rechnung der zu grundenden GmbH realisierten Resultate unter gewissen Be-
dingungen der zu grundenden GmbH zugerechnet werden kdnnen. Man kann
ubereinstimmen mit dem Resultat. Zu kritisieren ist jedoch die durch den HR
gezogene Parallele mit der Einbringung des wirtschaftlichen Eigentums einer
Unternehmung in eine existierende GmbH. Das Resultat von B. 9227 kann mei-
ner Meinung nach besser erzielt werden, indem man Anschluss sucht an die
durch die Zivilkammer des HRs in der Entscheidung vom 10. Juni 1938, NJ
1938, nr. 919 sanktionierte Figur der Einbringung in eine zu grundende GmbH.
Die Einlagevereinbarung von der in B. 9227 die Rede war, kann als eine Verein-
barung mit der zu grundenden GmbH hinsichtlich der Einbringung des wirt-
schaftlichen Eigentums des Unternehmens in die zu grundende GmbH qualifi-
ziert werden. Eine derartige Einbringung hat zur Folge, dass die Gewinne aus
der Grundungsperiode (vorlí3ufig) nicht bei den Grundern besteuert werden
kbnnen, weil sie nach der Realisation dieser Einlage nicht l~nger das wirtschaft-
liche Eigentum des eingebrachten Betriebs innehaben; sie haben nur das pr~-
konstitutive Eigentum dieses Betriebs. Demzufolge haben sie hinsichtlich des
eingebrachten Betriebs und der in der Grundungsperiode mit diesem Betrieb
realisierten Resultate die Funktion von Verwaltern der zu grundenden GmbH.
Fur die GmbH sind die nach dieser Einbringung realisierten Resultate kein ein-
gelegtes Kapital, sondern eigene Gewinne oder Verluste. Erst in dem Moment,
in dem feststeht, dass die Grundung der GmbH nicht stattfinden wird, werden
die in der Grundungsperiode realisierten Resultate den Grundern zugerechnet.

Im siebten Kapitel sind einige alternative Ldsungen des steuerrechtlichen Zu-
rechnungsproblems analysiert. Ich stimme uberein mit der Entscheidung vom
21. Februar 1973, BNB 1973~ 107, in der der HR urteilte, dass eine Grundungs-
gesellschaft nicht ohne weiteres als eine offene Handelsgesellschaft im Sinne
des Par. 2, Wet Vpb 1969 (KStG 1969) qualifiziert werden kann. Trotzdem ist es
durchaus móglich, dass in einzelnen F~Ilen die Absicht der Parteien und die ob-
jektiven Umstánde so sind, dass in der Grundungsperiode eine KS[-pflichtige
Gesellschaft mit einem in Aktien verteilten Kapital existiert. Ausserdem ist er-
arbeitet, dass der Text des heutigen Par. 2, Wet Vpb 1969 (KStG 1969) die An-
nahme einer `steuerrechtlichen' GmbH - unabhí;ngig von der zivilrechtlichen
GmbH - nicht zul~sst. Nur eine Gesetzesnovelle kann erreichen, dass - abge-
sehen von dem selten vorkommenden Fall, dass die Grundungsgesellschaft als
eine offene Handelsgesellschaft im Sinne des Par. 2, Wet Vpb 1969 (KStG 1969)
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qualifiziert werden kann - in der Grundungsperiode ein fur die Anwendung
Wet Vpb 1969 (KStG 1969) steuerpflichtiges Subjekt existiert. Um zu erreichen
dass die Komplement~rfunktion der KSt besser anschliesst an den Text des Par.
2, Wet Vpb 1969 (KStG 1969), ist ein Antrag von Van Brunschot empfohlen. Es
kommt prim~r darauf an, dass der Betriebsgewinn, der nicht direkt durch na-
turliche Personen bezogen wird, mit KSt besteuert wird. Erst in zweiter Linie
sollen steuerpflichtige Subjekte als Zurechnungszentren der steuerrechtlichen
Rechte und Verpflichtungen definiert werden. In diesem Zusammenhang ist die
Randbemerkung gemacht, dass die Einfuhrung des von Van Brunschot vor-
geschlagenen Systems nur eine Chance hat wenn die Hóhe der ESt- und KSt-
Abgaben von Betriebseinkunften einigermassen ubereinstimmt. Eine Folge des
jetzt geltenden Systems ist das Entstehen eines Abgabevakuums in der Grun-
dungsperiode. Innerhalb des bestehenden gesetzlichen Systems kann diesem
Abgabevakuum nicht vorgebeugt werden ohne dem Rechtsschutz der Grunder
oder aber dem in B. 9227 erreichten Resultat zu schaden. Die in der Grundungs-
periode auf Rechnung der zu grundenden GmbH realisierten Resultate kbnnen
erst nach der Grundung der GmbH besteuert werden und zwar laut des zur Zeit
geltenden KSt-Regimes. Um die Dauer des Abgabevakuums so viel wie mdglich
einzuschr~nken, sollte der HR hinsichtlich des Realiti;tswerts einer Einlage-
vereinbarung und des damit zusammenh~ngenden Phhnomens der langen
Grundungsperiode kritischer sein. In diesem Zusammenhang ist die Entschei-
dung vom 27. August 1986, BNB 1987~2 kritisiert. Darin wies der HR eine
Grundungsperiode von uber acht Jahren nicht ohne weiteres ab. Bei dieser Ge-
legenheit ist vorgeschlagen worden die maximale Periode, in der steuerrecht-
liche Folgen an eine Einlagevereinbarung geknupft werden kdnnen, auf zwei
Jahre nach dem Abschliessen dieser Vereinbarung zu beschránken. Der Gesetz-
geber kbnnte das Abgabevakuum als solches aufheben indem er die Mdglich-
keit schaft, KSt-Veranlagungen auf Namen der zu grundenden GmbH ab dem
Moment durchzufuhren und einzuziehen, da auf Rechnung und Risiko der zu
grundenden GmbH Betriebshandlungen ausgefuhrt werden. Die Grunder sol-
len die Mdglichkeit haben, im Namen der zu grundenden GmbH gegen die Ver-
anlagungen die gdngigen Rechtsmittel zu verwenden. Wenn die Grundung
scheitert, kdnnen die Grunder die durch sie schon abgetragenen Betri3ge an KSt
mit der in diesem Moment uber die Resultate der Grundungsperiode geschulde-
ten Steuer verrechnen. Am Schluss des siebten Kapitels ist eine Parallele gezo-
gen mit der steuerrechtlichen und zivilrechtlichen Behandlung der Grundungs-
periode in der BRD. Diese Analyse bietet keine neuen Gesichtspunkte in bezug
auf die Lósung des steuerrechtlichen Zurechnungsproblems in den Niederlan-
den.

Im dritten Teil sind die KSt- und WIR-Folgen der Existenz einer Grun-
dungsperiode fur die zu grundende GmbH analysiert.

Im achten Kapitel sind die KSt-Folgen analysiert. Nach der Analyse des Ph~-
nomens der Vor-Grundungsperiode ist die fur die KSt-Veranlagung wichtige
Einlagevereinbarung mit der zu grundenden GmbH behandelt und damit auch
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die durch die Verwaltung im Falle eines Einzelgrunders mit der Einlageverein-
barung mit der zu grundenden GmbH gleichgestellte Absichtserkli~rung. Dabei
fdllt auf, dass nahezu keine n~heren Bedingungen in bezug auf die Einlageve-
reinbarung und Absichtserkl~rung gestellt werden. Meiner Meinung nach soll
in eine reelle Einlagevereinbarung oder Absichtserkl~rung eine pri;zise Um-
schreibung der Aktiva und Passiva, die im Moment der Einlage in die zu grun-
denden GmbH vorhanden sind, aufgenommen werden. Es muss klar sein, wel-
che Sachen eingebracht sind. Weiter soll man festlegen, in welchem Masse jeder
der Grunder teilnimmtt am (zukunftigen) Aktienkapital. Meiner Meinung nach
sollten keine steuerrechtlichen Folgen an Einlagevereinbarungen oder Absicht-
serkl~rungen geknupft werden, die diese Bedingungen nicht erfullen. Im Para-
graphen 4 des achten Kapitels ist die steuerrechtliche Ermittlung der fur Rech-
nung der zu grundenden GmbH realisierten Gewinne und Verluste analysiert.
Aus dieser Analyse kann man schliessen, dass díe Jurisprudenz des HRs, worin
entschieden ist, dass die Gewinnermittlung nicht aus der Perspektive der Grun-
der sondern aus der Perspektive der zu grundenden GmbH stattfinden soll, mit
den Schlussfolgerungen im sechsten Kapitel parallel l~uft. Diese Jurisprudenz
ist weitergezogen bis an die Anwendung von unter anderem dem Vermágensab-
zug hinsichtlich der in der Griindungsperiode realisierten Resultate. Kapitel
VIII ist abgeschlossen mit der Besprechung einiger spezifischer KSt-probleme,
mit denen eine zu grundende GmbH konfrontiert werden kann, wenn die in der
Grundungsperiode realisierten Resultate laut heutigen Rechtes steuerrechtlich
behandelt werden. Der Anwendung des Schachtelprivilegs, falls eine in die zu
grundende GmbH eingebrachte Beteiligung in der Grundungsperiode verkauft
wird, ist Aufinersamkeit gewidmet; ebenfalls sind die fiskale Einheit im Sinne
des Par. 15, Wet Vpb 1969 (KStG 1969) mit einer neu gegrundeten Muttergesell-
schaft beziehungsweise Tochtergesellschaft und die Anwendung der steuer-
rechtlichen Mdglichkeiten zur Verlustverrechnung analysiert.

Im Kapitel IX sind die WIR-Folgen fur die zu grundende GmbH behandelt.
Fur die Anwendung der steuerrechtlichen Investitionserleichterungen erfordert
eine billige Anwendung des Gesetzes, dass man fur die Feststellung des zust~n-
digen steuerrechtlichen Regimes hinsichtlich der Investitionen im Namen der zu
grundenden GmbH unterstellt, dass die GmbH die Zahlungsverpflichtungen
schon im Moment der Investitionen im Namen der zu grundenden GmbH ak-
zeptiert hat. Meiner Meinung nach rechtfertigt der Aspekt der Rechtssicherheit
fur die Anwendung dieser Erleichterungen eine andere als zivilrechtliche Quali-
fikation. Mit dieser Jurisprudenz im Widerspruch steht, meiner Meinung nach,
die Entscheidung vom 11. Januar 1989, BNB 1989~ 128, die die Anwendung der
KST (Príimie fur kleine Inves[itionsvorhaben) im Falle einer Grundungsperi-
ode behandelt. Fragezeichen sind auch gesetzt zu dem vom HR fur die Anwen-
dung des Investitionsabzugs gemachten Unterschied zwischen mit Drit-
ten~Nicht-Grundern und mit Grundern im Namen der zu grundenden GmbH
eingegangenen Verpflichtungen. Aus der fur die WIR getroffene Entscheidung
vom 12. Februar 1986, BNB 1986~133, kann man schliessen, dass mdglicher-
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weise in bezug auf dieses Problem ein Umschwung der Auffassungen des HRs
stattgefunden hat. Zur Frage der Desinvestitionen im Namen der zu grunden-
den GmbH ist die Schlussfolgerung gezogen, dass der Moment der Besti3tigung
der Verfremdungsvereinbarung mit der zu grundenden GmbH als Desinvestiti-
onszeitpunkt gesehen werden kann.

Teil 4 analysiert die ESt-, KSt- und WIR-Folgen der Existenz einer Grun-
dungsperiode fur die Grunder. Die Kapitel X b~e XIV beziehen sich auf die Si-
tuation, dass die Grunder natiirliche Personen sind. Kapitel XV analysiert die
steuerrechtlichen Folgen, falls es unter den Griindern KSt-pflichtige Subjekte
gibt. Im Kapitel X ist die Problematik der Unternehmerschaft und des Betriebs-
vermdgens in der Grundungsperiode als Phase nach dem ESt-Unternehmen,
analysiert. Die Situation der Grundungsperiode ist dabei verglichen mit speziel-
len Liquidations- und Verdusserungsf~llen, damit der steuerrechtliche Status
des Grunders als naturliche Person determiniert werden kann. Die Schlussfol-
gerung ist, dass die Grunder nach der Einbringung des wirtschaftlichen Eigen-
tums des Unternehmens in die zu grundende GmbH nicht l~nger als Unterneh-
mer im Sinne des Par. 6, Wet IB 1964 (EStG 1964) betrachtet werden kbnnen.
Weder die objektiven noch die subjektiven Bedingungen fur Unternehmer-
schaft werden erfullt. Allerdings soll man bis an die Grundung die dem in die zu
grundende GmbH eingebrachten Unternehmen zugehdrenden Bestandteile
zum Betriebsvermógen der Grunder rechnen. Was dieses letzte angeht, hat der
HR sich - wahrscheinlich - leiten lassen durch den Gesamtgewinnbegriff des
Par. 7, Wet IB 1964 (EStG 1964). Zum Schluss des zehnten Kapitels ist der
Frage, ob Nachforderung mdglich ist, wenn die Grundung der GmbH scheitert,
Aufinerksamkeit gewidmet. Meiner Meinung nach widersetzt sich das reelle
Abgabensystem gegen eine Nachforderung uber die Jahre der Grundungsperi-
ode. Der Gewinn aus der Grundungsperiode wird bei den Grundern in dem
Jahre besteuert, in dem festgestellt wird, dass die Grundung nicht stattfinden
wird.

Im Kapitel XI ist die steuerrechtliche Einstellungsproblematik in der Grun-
dungsperiode - als Phase nach dem ESt-Unternehmen - analysiert. Den
Einstellungsgewinn kann man feststellen in Betracht auf die Situation zur Zeit
der Einbringung des wirtschaftlichen Eigentums des Unternehmens in die zu
grundende GmbH. Meiner Meinung nach kann man das Inbetrachtnehmen des
Einstellungsgewinnes im Jahre der Grundung der GmbH stattfinden lassen, vo-
rausgesetzt dass dem Termin, in dem nach dem Schliessen einer (reellen) Einla-
gevereinbarung steuerrechtliche Folgen mit dieser Vereinbarung verknupft
werden, Grenzen gesetzt werden. Danach ist eingegangen auf die Anwendung
der steuerrechtlichen Einstellungserleichterungen im Falle der Einbringung des
wirtschaftlichen Eigentums eines Unternehmens in die zu grundende GmbH.
Besonders die Anwendung der Erleichterung des Par. 19, Wet IB 1964 (EStG
1964) impliziert einige spezifische Probleme. Zum Schluss des Kapitels XI ist
dem Einfluss der kdrperschaftsrechtlichen Einbringungsregelungen auf die
steuerrechtliche Problematik der Grundungsperiode Aufinerksamkeit gewid-
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met. Der Standpunkt des Finanzministeriums, dass eine Nachzahlung in der
Grundungsperiode auf das auf den Aktien eingezahlte Kapital vom Par. 25, er-
stem Absatz, Buchstabe e, Wet IB 1964 (EStG 1964) keinen Einfluss hat, ist kri-
tisiert. Ausserdem ist die Beziehung zwischen einer Einbringung in die zu grun-
dende GmbH und Par. 44, Wet IB 1964 (EStG 1964) analysiert.

Im Kapitel XII steht die Frage im Mittelpunkt, inwiefern der Grunder als na-
turliche Person, der auf Rechnung der zu grundenden GmbH ein Unternehmen
fuhrt, in der Grundungsperiode Anspruch auf die Unternehmungserleichterun-
gen von Wet IB 1964 (EStG 1964) erheben kann. Nacheinander sind dem
Selbst~ndigenfreibetrag, der FOR (Alterssicherungsrucklage fur Selbst~ndige),
dem Vermbgensabzug, dem interperiodischen Progressionsausgleich und der
WIR Aufinerksamkeit gewidmet.

Im Kapitel XIII ist untersucht, inwiefern die Geldstrdme zwischen den Grun-
dern als naturlichen Personen und der zu grundenden GmbH in der Grun-
dungsperiode zu Einkunften im Sinne des Par. 33, Wet IB 1964 (EStG 1964)
und zu Werbungskosten im Sinne des Par. 38, Wet IB 1964 (EStG 1964) fuhren
kbnnen. Wichtig dabei ist in diesem Zusammenhang, dass die Grunder in ihrer
T~tigkeit als im Namen der zu grundenden GmbH handelnde Personen unter-
schieden werden k6nnen von den Grundern in ihrer Tíitigkeit als Privatperso-
nen. Zahlungen zu gunsten und zu lasten der Griindungsgesellschaft beeinflus-
sen die Freiheit, uber die empfangenen beziehungsweise bezahlten Betriige ver-
fugen zu kónnen. Dabei soll man in Betracht ziehen, dass die Grunder in der
Grundungsperiode eine gebundene Form des Eigentums haben betreffs der der
zu grundenden GmbH ubertragenen Sachen. Viel Aufinerksamkeit ist in die-
sem Zusammenhang der Entscheidung vom 22. Juli 1988, BNB 1988~283 ge-
widmet. In dieser Entscheidung qualifizierte der HR eine von einem Grunder
mit der Grundungsgesellschaft geschlossene Leibrentenvereinbarung als eine
Vereinbarung, die nicht bestehen kann. In der Jurisprudenz zur Qualifikation
der von den Grundern in der Grundungsperiode verdienten Arbeitsbelohnun-
gen, scheint der HR anzuerkennen, dass die zu grundende GmbH, in der Grun-
dungsperiode vertreten durch ihre Grunder, Zahlungen leisten kann. Im Kapi-
tel XIII ist nicht nur den Einkunften aus Arbeit in der Griindungsperiode Auf-
merksamkeit gewidmet, sondern auch den Einkunften aus Kapitalvermbgen in
dieser Periode. In diesem Zusammenhang ist ein Unterschied gemacht zwischen
den Einkunften aus schon in der Grundungsperiode anwesenden Vermógens-
bestandteilen (zum Beispiel Mietgelder fur die durch die Grunder an die Grun-
dungsgesellschaft vermietete Geb~ude), und Einkunften aus Vermdgensbe-
standteilen die erst nach der Grundung der GmbH entstehen. Aus der Jurispru-
denz zu Vorbereitungshandlungen im Rahmen eines Unternehmens und zu Ein-
kunften aus einem noch nicht bestehenden Gebíiude ist abgeleitet, dass man
nicht ausschliessen kann, dass der HR auch Vermdgensbestandteilen die erst
nach der Grundung der GmbH entstehen, sowie Aktien dieser GmbH, unter
bestimmten Bedingungen schon in der Grundungsperiode als Einkunftsquellen
der Grunder qualifizieren wird. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls den Fol-
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gen eines Scheiterns der beabsichtigten Grundung der GmbH Aufinerksamkeit
gewidmet.

Im Kapitel XIV ist untersucht inwiefern die Grunder~zukunftige Aktion~re
in der Grundungsperiode mit der Regelung der wesentlichen Beteiligung der
Par. 39 b~e 41, Wet IB 1964 (EStG 1964) konfrontiert werden kbnnen. Im Para-
graphen 2 ist die Frage gestellt, ob in der Grundungsperiode eine Veri;usserung
im Sinne des Par. 39, Wet IB 1964 (EStG 1964) stattfinden kann, wenn die
Grunder in dieser Periode ihre Beteiligung an den noch zu schaffenden Aktien
der zu grundenden GmbH ver~ussern. Wichtig ist in diesem Rahmen die Frage,
ob ein Grunder der einen Anspruch auf die Lieferung der noch zu schaffenden
Aktien hat, in der Grundungsperiode als Aktion~r, der eine wesentliche Beteili-
gung im Sinne des Par. 39, Wet IB 1964 (EStG 1964) hat, betrachtet werden
kann. Die Schlussfolgerung ist, dass diese Frage best~tigend beantwortet wer-
den kann, wenn man von einer Qualifikation basierend auf der Ratio der Rege-
lung der wesentlichen Beteiligung ausgeht. An diese Schlussfolgerung schliesst
der Rechtsgrund der Regelung der wesentlichen Beteiligung. Unter Berucksich-
tigung der bisherigen Entscheidungen des HRs zur Regelung der wesentlichen
Beteiligung kann man bezweifeln, ob auch der HR zu diesem Resultat kommen
wird. Im Paragraphen 3 des Kapitels XIV sind die Folgen fur die Anwendung
der Regelung der wesentlichen Beteiligung im Falle der Ank~ufe und Ver~usse-
rungen von existierenden Aktien im Namen der zu grundenden GmbH in der
Grundungsperiode analysiert.

Im Kapitel XV ist untersucht, inwiefern die in den Kapiteln X b~e XIV ge-
machten Schlussfolgerungen hinsichtlich der Grunder als naturlicher Person
ge~ndert werden mussen, wenn ein oder mehrere KSt-pflichtige Subjekte zu den
Grundern gehbren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Par. 6, Wet
IB 1964 (EStG 1964) fur Wet Vpb 1969 (KStG 1969) nicht anwendbar ist. Da-
raus folgt, dass in der Grundungsperiode fur die Grunder als limitiert KSt-
pflichtige Subjekte nicht - wie bei den Grundern als naturlichen Personen -
nach der Einbringung des wirtschaftlichen Eigentums eines Unternehmens in
die zu grundenden GmbH, die Rede von einer Situation von Betriebsvermbgen
ohne Unternehmerschaft ist, sondern von einer Situation von Betriebsvermd-
gen und Unternehmerschaft. Dasselbe gilt fur die Grunder als unlimitiert KSt
pflichtige Subjekte, es sei denn, dass diese, anders als die limitiert KSt-
pflichtige Grunder, auf Grund des Par. 2, funften Absatzes, Wet Vpb 1969
(KStG 1969) auch nach der Grundung der GmbH Unternehmer sind und Be-
triebsvermógen besitzen. Danach ist untersucht, inwiefern dieses Ergebnis Fol-
gen hat fur die steuerrechtliche Ermittlung des in der Grundungsperiode reali-
sierten (Einstellungs)gewinns. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls der Frage
Aufinerksamkeit gewidmet, inwiefern das Recht auf Lieferung der noch zu
schaffenden Aktien in der Grundungsperiode als eine Beteiligung im Sinne des
Schachtelprivilegs vom Par. 13, Wet Vpb 1969 (KStG 1969) betrachtet werden
kann. Zum Schluss des XV. Kapitels ist die Anwendung der 16. vom Finanz-
minsterium gestellten Standardbedingung im Rahmen einer fiskalen Einheit im
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Sinne des Par. 15, Wet Vpb 1969 (KStG 1969) im Falle der Einbringung des
wirtschaftlichen Eigentums eines Unternehmens in die zu grundende GmbH
analysiert.

Im f'unften Teil sind die ubrigen steuerrechtlichen Folgen der Existenz einer
Grundungsperiode fur die zu grundende GmbH und ihre Grunder analysiert.

Im Kapitel XVI ist untersucht inwiefern der Griinder als naturliche Person in
der Grundungsperiode mit Wet VB 1964 (Vermógensteuer) konfrontiert wer-
den kann. Aus der Analyse des Vermbgens des Grunders, der das wirtschaftli-
che Eigentum eines von ihm gefuhrten Unternehmens zu einem in der Grun-
dungsperiode gelegenen Zeitpunkt in die zu grundende GmbH eingebracht hat,
ist die Schlussfolgerung gezogen, dass in der Grundungsperiode der Wert des
Vermdgens der Grunder haupts~chlich von dem Wert des bedingten Rechtes
auf Lieferung der zu schaffenden Aktien in derzu griindenden GmbH abh~ngig
ist. Im Zusammenhang mit den Ergebnissen aus Kapitel XIV hinsichtlich der
Regelung der wesentlichen Beteiligung ist fiir die Anwendung des Steuerfreibe-
trags in der Verm6gensteuer bei Unternehmensvermdgen festgestellt, dass ein
solcher Grunder behandelt werden kann als ein Aktioníir, der eine wesentliche
Beteiligung im Sinne des Par. 39, Wet IB 1964 (EStG 1964) hat. In diesem Zu-
sammenhang ist Par.7, dritter Absatz, Buchstabe b, Wet VB 1964 (Vermógen-
steuer) kritisiert. Weiterhin ist im Paragraphen 4 des Kapitels XVI auf die Móg-
lichkeit eines Abzugs der latenten ESt in der Grundungsperiode im Sinne des
Par 4, vierten Absatzes, Wet VB 1964 (Vermdgensteuer) eingegangen. Im Para-
graphen 5 sind die Folgen des Scheiterns der Grundung der GmbH fur die An-
wendung Wet VB 1964 (Verm6gensteuer) analysiert.

Im Kapitel XVII ist die Frage beantwortet, wer im Falle eines Dienstverh~lt-
nisses mit der zu grundenden GmbH fur in der Grundungsperiode geleistete
Lohnzahlungen Einziehungspflichtiger ist. Festgestellt ist, dass die Steuerkam-
mer des HRs hóchstwahrscheinlich die zivilrechtliche Entscheidung vom 8. Fe-
bruar 1980, NJ 1980, nr. 316 bis zur Anwendung Wet LB 1964 (Lohnsteuer)
weiterziehen wird. Hieraus folgt, dass entweder die Grunder oder der von sie in
der Grundungsperiode errichtete Zusammenarbeitsverband hinsichtlich der in
dieser Periode geleisteten Lohnzahlungen als Einziehungspflichtiger betrachtet
werden. Die einmal gegrundete GmbH ist einziehungspflichtig in bezug auf der,
von ihr nach der Grundung geleisteten Lohnzahlungen, auch wenn diese sich
ganz oder teilweise auf die Dienstzeit in der Grundungsperiode beziehen. Eine
noch nicht beantwortete Frage ist, wer persdnlich fur die in der Grundungsperi-
ode entstandenen Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeitrí;ge haftbar ist,
falls die Grunder in dieser Periode unter dem gemeinsamen Namen `GmbH
i.G.' gehandelt haben, ohne dass ihr Zusammenarbeitsverband als eine im Pri-
vatrecht geregelte Kombination qualifiziert werden kann. Untersucht ist, ob ein
solcher Zusammenarbeitsverband als ein `doelvermogen' im Sinne des Par. 2,
ersten Absatzes, Buchstabe c, AWR (Abgabenordnung) betrachtet werden
kann.

Zum Schluss des funften Teiles ist im Kapitel XVIII untersucht welche Fol-
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gen die Lieferungen und Dienste im Namen der zu grundenden GmbH fur die
Anwendung Wet OB 1968 (Umsatzsteuer) und WBR (Grunderwerbsteuer und
Gesellschaftsteuer) haben. Im Paragraphen 2 sind die Umsatzsteuerfolgen der
Dienste und Lieferungen der beweglichen Guter im Namen der zu grundenden
GmbH analysiert. Dabei wurde klar, dass die Einfuhrung der persbnlichen Ver-
bundenheit der Grunder im Par. 203, zweitem Absatz, Buch 2 Burgerliches Ge-
setzbuch auch steuerrechtliche Folgen hat. Fur die Beantwortung der Frage wer
in bezug auf Lieferungen im Namen der zu grundenden GmbH als Unterneh-
mer im Sinne Wet OB 1968 (Umsatzsteuer) betrachtet werden kann, ist ein Un-
terschied gemacht zwischen Lieferungen an Dritte im Namen der zu grunden-
den GmbH und Lieferungen durch Dritte an die zu grundende GmbH. Hin-
sichtlich der erstgenannten Lieferungen urteilte der HR in seiner Enstscheidung
des 22. Februars 1989, BNB 1989~113 mit Recht, dass hinsichtlich dieser Liefe-
rungen der im Namen der zu grundenden GmbH handelnden Grunder oder der
Zusammenarbeitsverband dieser Grunder als Umsatzsteuerunternehmer be-
trachtet werden kann. Bei Lieferungen an díe zu grundende GmbH bin ich der
Meinung - anders als der HR in seiner Entscheidung vom 22. Februar 1989,
BNB 1989~112 - dass nicht die Grunder, sondern die GmbH - in der Grun-
dungsperiode vertreten durch ihre Grunder - in erster Linie als Umsatzsteue-
runternehmer betrachtet werden kann. Im Paragraphen 3 ist die Lieferung von
Immobilien im Namen der zu grundenden GmbH behandelt. Dabei sind Wet
OB 1968 (Umsatzsteuer) und die Grunderwerbsteuer relevant. Auch in diesem
Rahmen haben die zivilrechtlichen Kennzeichen, die mit der Lieferung im Na-
men der zu grundenden GmbH verbunden sind, steuerrechtliche Folgen. Im
Paragraphen 4 schliesslich ist die Einbringung in die zu grundende GmbH ana-
lysiert. Namentlich der Entscheidung des 10. Novembers 1982, BNB 1983I40
ist dabei Aufinerksamkeit gewidmet. Diese Entscheidung kann mit dem Ein-
bringungsbegriff, der im Par. 15, erstem Absatz, Buchstabe e, WBR behandelt
wird, verbunden werden. In der Grunderwerbsteuer spricht man von Einbrin-
gung erst in dem Moment, in dem die GmbH das (zivilrechtliche) Eigentum an
den eingebrachten Sachen erh~lt. Hinsichtlich der Anwendung der Gesell-
schaftsteuer ist der Standpunkt eingenommen, dass der Moment der Einbrin-
gung des (wirtschaftlichen) Eigentums der Sachen in die zu grundende GmbH
relevant ist sowohl fur die Frage, welche Sachen eingebracht werden, als auch
fur den Wert, der diesen Sachen zuerkannt werden kann. Im Paragraphen 4.4
ist dem Einfluss der Einbringung in die zu grundende GmbH auf Wet OB 1968
(Umsatzsteuer) in Kombination mit der Grunderwerbsteuer Aufinerksamkeit
gewidmet.

Dieses Studium ist mit einer Schlussanalyse im Kapitel XIX abgeschlossen.
Darin sind die Rechtsspruche der Steuerkammer des HRs hinsichtlich der
Grundungsperiode, der Einfluss des Finanzministeriums und der Einfluss des
Gesetzgebers beurteilt. Das Schlussurteil uber die Jurisprudenz des HRs in Sa-
chen der steuerrechtlichen Aspekte der Grundungsperiode ist positiv. Unter Be-
rucksichtigung der Randbedingungen, die dem HR gestellt werden, hat diese
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Jurisprudenz zu einem ziemlich konsistenten und ausgeglichenen Steuersystem
gefuhrt. Trotzdem sind einige Entscheidungen des HR kritisiert worden. Die
meiste Kritik rief die Entscheidung von 27. August 1986, BNB 1987~2, in Sa-
chen einer Grundungsperiode von uber acht Jahren hervor.

Die Haltung des Finanzministeriums hinsichtlich der Grundungsperiode ist
durch ein gewisses Mass von Ambivalenz gekennzeichnet. Einerseits hat das
Ministerium Anordnungen ergehen lassen, die grdsstenteils als fur die Praxis
willkommene und brauchbare Erg~nzungen des steuerrechtlichen Systems, das
der HR hinsichtlich der Grundungsperiode geschaffen hat gesehen werden kbn-
nen. Bei einigen Anordnungen kann man sich die Frage stellen, ob die begunsti-
gende Haltung nicht zu weit geht. Dabei weise ich insbesondere auf die Tatsa-
che hin, dass zum Inhalt der Einlagevereinbarung oder zum Inhalt der Absicht-
serklí~rung keine oder fast keine n~here Bedingungen gestellt werden. Ander-
seits nimmt das Ministerium bei spezifischen Punkten einen als starr, unbillig
und in einigen Fi311en sogar unrichtig zu betrachtenden Standpunkt ein.

Bis jetzt hat der Gesetzgeber sich nur mit der steuerrechtlichen Problematik
der Grundungsperiode hinsichtlich des Steuerfreibetrages in der Vermd-
gensteuer bei Unternehmensvermdgen besch~ftigt. In dieses Studium sind ei-
nige Empfehlungen fur Anpassungen, die der Gesetzgeber in bezug auf die steu-
errechtliche Problematik der Grundungsperiode realisieren kdnnte, aufgenom-
men. Erstens beziehen diese sich auf die Problematik des Abgabevakuums. Als
mindest weitgehende Massnahme ist vorgeschlagen, die Dauer dieses Abgabe-
vakuums auf zwei Jahre nach der Vereinbarung hinsichtlich der Ubertragung
des wirtschaftlichen Eigentums des Unternehmens an die zu grundende GmbH
zu limitieren. Ausserdem sind Vorschl~ge zur Vermeidung des Abgabeva-
kuums als solches gemacht. Dabei ist ein System vorgeschlagen, in dem schon in
der Grundungsperiode KSt-Veranlagungen im Namen der zu grundenden
GmbH durchgefuhrt und eingezogen werden kdnnen. Mehr im allgemeinen soll
der Gesetzgeber dafur sorgen, dass der Text des Par. 2, Wet Vpb 1969 (KStG
1969) besser mit der Komplementárfunktion der KSt ubereinstimmt. Zum
Schluss ist vorgeschlagen, im neuen Steuereinziehungsgesetz eine Regelung hin-
sichtlich der Haftbarkeit der nicht im Privatrecht geregelten Kombinationen
aufzunihmen.
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BNB 1954~9 X.2.1

BNB 1955~25 XV1.2

BNB 1955~216 X.3.2, X.3.3
BNB 1955I271 XI.3.1
PW 16 347; XVIII.4.2
V-N 1956,
blz. I 1, punt 20
BNB 1955I362 XIII.4
BNB 1956~21 XVI.2
PW 16 347 XVII1.4.2

BNB 1956~10 X[.3.1
BNB 1956~209 XI.3.1
BNB 1956I210 XI.3.2
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HR 4 april 1956 BNBl956I212 X.3.3
BFH S juni 1956 StRK par. I, VILS.2

KStG nr. 2S

HR 3 april 1957 BNB 19S7I165 VL1, V[IL2.1
HR ]0 april 1957 BNB 19S71266 X.3.4.3
HR 26 juni 1957 BNB 1957I268 X.3.4.1
HR 6 november 1957 BNB 1957I320 X.2.1

HR 29 januari 1958 BNB 1958I113 X.3.4. I
Hof 's-Hertogenbosch 4 april 1958 V-N 1958, XI.3.2

blz. 820, punt 9
HR 21 mei 1958 BNB 19S81212 X.2.1
Hof Arnhem S september 1958 BNB 1959I9S XI.2
HR 29 oktober 1958 BNB 1959I41 XI.3.1, XI.4.3.5

HR 10 juni 1959 BNB 19S91261 IX.2.2
HR 21 oktober 1959 BNB 19S9I3S8 X.3.4.1
HR 28 oktober 1959 BNB 19S9I374 X.3.4.1, X.4.2

HR 20 januari 1960 BNB 1960I6S IX.2.2
BFH 8 april 1960 BStBI 1960 ![I, VIL5.3

blz. 319
HR I 1 mei 1960 BNB 1960I171 X.2.1
HR 1S juni 1960 BNB 1960~225 IX.2
HR 22 juni 1960 BNB 1960I266 XIV.2.1, XIV.2.2
HR 9 november 1960 BNB 1961137 X.3.4.1

HR 4 juli 1961 BNB 19611274 IX.2.2
Hof Arnhem 17 november 1961 BNB 1962I103 XII1.3

HR S december 1962 BNB I963123 XVI.2

HR 26 juni 1963 BNB 196312SS IX.2.2
BFH 5 december 1963 StRK par. 5, VILS.2

EStG nr. 4
HR 11 december 1963 BNB 1964144 XIII.3

HR 1 juli 1964 BNB 1964I2S9 X.2.1
Hof Arnhem 2 juli 1964 BNB 196S11 I XII1.3, XlV.2.2

Resolutie 21 september 1965 BNB 1965~270 VIII.2.2
Hof Leeuwarden 29 november 1965 FED IB: X.4.1

Art. 6 (1)
1950 : 260

Hof's-Gravenhage 14 januari 1966 BNB 1966I184 XIV.2.2
Hof's-Gravenhage 3 maart 1966 BNB 19661243 IX.2.2, IX.3.2
HR 30 maart 1966 BNB 1966I136 XL5.2
HR 4 mei 1966 BNB 1966I1S2 IX.2.2
Hof 's-Gravenhage 30 juni 1966 BNB 1966I2S0 VI.4, XV.3.1.1
Resolutie 3 oktober 1966 BNB 196612SS VIIL2.2
Hof's-Gravenhage 19 oktober 1966 BNB 1967186 VIL2.2, XIV.1
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HR 12 april 1967
HR 24 mei 1967
Resolutie l7 juli 1967
HR 18 oktober 1967

HR 6 december 1967

BNB 1967~144 XIII.2, XIII.3
BNB 1967I179 XL3.2
BNB 1967~189 VII1.2.2
BNB 1968I46 VI.4, VIII.4.1, VIII.4.2.1,

IX.2.2, X.4.1
BNB 1968I35 XVI.2

Hof 's-Hertogenbosch 19 april 1968
HR 24 mei 1968
HR 29 mei 1968
HR 30 oktober 1968
HR 30 oktober 1968
HR 20 november 1968

HR 1I juni 1969
BFH l oktober 1969

BFH l8 juli 1969

HR 21 januari 1970
Hof Amsterdam 20 april 1970
HR 22 april 1970
Resolutie 25 september 1970
HR 16 december 1970

HR 19 februari 1971

HR 19 januari 1972
HR l4 juni 1972

HR 14 juni 1972
Resolutie 21 december 1972

HR 2 februari 1973
Hof Leeuwarden 19 februari 1973

Hof 's-Gravenhage 20 februari 1973
HR 2l februari 1973

Hof Arnhem 21 maart 1973
BFH l l april 1973

Hof Leeuwarden 24 september 1973

HR 22 mei 1974
HR I1 december 1974

HR 26 maart 1975
Hof 's-Hertogenbosch I 1 april 1975
Hof Amsterdam 29 mei 1975

BNB 1969~86 IX.2.2
NJ 1969, nr. 72 IL2, IL6, IIL2
BNB 1968I152 XI.4.3.5, XIII.2, XIII.3
BNB 1969I4 X.3.4.1
BNB I969I6 X.3.4.1
BNB 1969~152 XVIII.4.3

BNB 1969I155 XV.2
BStB11969I1, VII.5.2
blz. 742
BStB119691I, VI1.5.3
blz. 677

BNB 1970~123 XI.4.3.3
BNB 1971~18 XI.4.3.5
BNB 1970~123 IX.3.1, X.3.4.1, XI1.6.2.3
BNB 1970~234 VIIL2.3
BNB 1971~25 IX.2.2

NJ 1971,nr.269 ILI

BNB 1972I127
BNB t973I239

BNB 1972I173
BNB 1973~57

XI.3.1
VIIl.4.2.2, X.4.1, X.4.2, XI.3.2,
XI.4.2
XII1.4
X.4.2, XI.3.2, XI.4.4, XV.3.2.1,
XV.3.2.3, XVI.4

NJ 1975, nr. 468
FED IB'64:
Art. 7 : I12
BNB 1974I29
BNB 1973I107

BNB 1974I85
BStBI 1973 II,
blz. 568
BNB 1974~232

II.5.2, XII.6.2.2
X.4.2, XI.3.2

XIII.4
I1.3, VIL1, VIL2.1, VIL2.2,
VII.2.3, IX.2.2, XII.6.2.4, XIX
X.2. l
VII.5.3

XI.3.2, XI.4.3.2, X[.4.3.3,
XI.4.3.4

BNB 1974I202 XII.S
BNB 1975~18 XVI1.4

BNB 1975~104 VII.1, VI1.4.1
BNB 1975~270 XII1.3, XI11.4
BNB 1976~158 XI11.3
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HR l8 juni 1975
HR 5 november 1975

BNB 1975~163
BNB 1976~14

VIL1, VIL4.1, V[IL3.2
XI.3.1

Hof 's-Gravenhage 16 februari 1976
Hof Amsterdam 27 februari 1976
Hof Arnhem 20 mei 1976

Hof 's-Gravenhage 24 mei 1976
Hof Amsterdam 15 juni 1976
Hof 's-Hertogenbosch 20 augustus 1976
HR 8 september 1976
Resolutie 10 september 1976
HR 24 november 1976

BNB 1976I251
BNB 1977~71
V-N 1977,
blz. 1464, punt 9
BNB 1977~161
BNB 1977~265
BNB 1978~76
BNB 1976~227
BNB 1976~257
BNB 1978~13

Hof 's-Hertogenbosch 27 mei 1977 BNB 1978~235
Hof 's-Hertogenbosch 23 september 1977 BNB 1979I22

Hof 's-Gravenhage 25 oktober 1977
Resolutie 30 december 1977

Hof 's-Gravenhage 16 maart 1978
BFH 9 mei 1978

Hof 's-Gravenhage 25 mei 1978
HR 21 juni 1978
Resolutie 22 augustus 1978
Resolutie 22 augustus 1978
Resolutie 22 augustus 1978
Hof 's-Hertogenbosch 29 september 1978
HR 25 oktober 1978
Hof 's-Hertogenbosch 24 november 1978
Hof 's-Gravenhage 30 november 1978

Resolutie 19 april 1979

Hof 's-Gravenhage 1 mei 1979
Hof 's-Hertogenbosch 15 juni 1979

HR 5 september 1979
HR 17 oktober 1979
Hof Leeuwarden 2 november 1979
HR 28 november 1979

HR 30 januari 1980
HR 8 februari 1980

Hof Leeuwarden 22 februari 1980

BNB 1978~335
BNB 1978I51

BNB 1979~107
BStBI 1978 Il,
blz. 486
BNB 1979I221
BNB 1978~269
BNB 1978~265
BNB 1978~267
BNB 1978~268
BNB 1979~242
BNB 1979~56
BNB 1980~28
V-N 1979,
blz. 2290,
punt 19

V-N 1979,
blz. 824, punt 12
BNB 1980~192
V-N 1980,
blz. 2426,
punt 10
BNB 1979~267
BNB 1979~294
BNB 1981~34
BNB 1980I155

BNB 1980~88
NJ 1980,
nr. 316
V-N 1980,
blz. 1060,
punt 16

XIV.3
XIV.3
X.4.1, X1.3.2, XI.4.3.2

VII.4.1
XIV.3
IV.3.2
XIV.2.2
XII.S
VII.1, VII.2.1, VII.2.3

IV.2.1, VI11.3.2, XI.4.3.5
VI[1.2.1, VI11.3.2, XI.3.2,
XI.4.4, XI.5.2
XIV.3
XI.5.2, XI.5.3.2.1, XI.5.3.3,
XIV.2.2

IV.4.1, XI.3.2, XIII.4
VII.5.3

XI1.2
X.3.1, X.3.4.2, XII.S
XIV.2.2
XIV.2.2
IX.2.2
XVI.3
X.3.4.1
XI1.2, XVI.3
XVII.3

IX.2.2

XII.2
VIIL3.2, X.4.1,
XIL6.2.2

XVII.3
X.2. l
X.4. l
X.3.4.3, XVI.4

XVII.4
II.4, XVIL2,
XV[I.3, XVII.4, XIX
XII.S
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Hof 's-Gravenhage 12 maart 1980
Hof Arnhem 6 mei 1980

HR 7 mei 1980
Hof Leeuwarden 5 september 1980
HR 10 september 1980
Hof Leeuwarden 12 december 1980

BNB 1981~204
V-N 1981,
blz. 255, punt 12
BNB 1980~274
BNB 1981~286
BNB 1980I281
V-N 1982,
blz. 420, punt 15

XV[I1.2.4
X.4.2, XI11.4

VH1.4.1, VII1.4.2.1, XIIL3
XIL2
XV111.3.1
XV111.4.3

Hof 's-Gravenhage 15 januari 1981
BGH 9 maart 1981

HR 11 maart 1981
Resolutie 24 maart 1981
BFH 9 april 1981

HR 29 april 1981

BFH 13 mei 1981

HR 3 juni 1981
Hof 's-Hertogenbosch 24 juni 1981
HR 1 juli 1981
HR 1 juli 1981
Hof 's-Gravenhage 11 augustus 1981
HR 6 november 1981

Hof 's-Gravenhage 26 februari 1982
HR 10 maart 1982
BdF-Erlass 14 juni 1982

HR 23 juni 1982
Hof Amsterdam 31 augustus 1982
HR ]0september 1982
HR 17 september 1982
HR 29 september 1982
BFH 20 oktober 1982

HR 3 november 1982
HR ]0 november 1982
HR 26 november 1982

HR 5 januari 1983
HR 9 maart 1983

Hof Leeuwarden 3l maart 1983
Resolutie 4 mei 1983
HR 4 mei 1983
HR 6 juli 1983
HR 12 oktober 1983

HR 2 november 1983

BNB 1982I117
BGHZ 80,
blz. 129, nr. 18
BNB 1981~143
BNB 1981~167
BStB 1 1982 I I,
blz. 362
BNB 1981I225

BStBI 1981 II,
blz. 600
BNB 1981~192
BNB 1982~290
BNB 1981I245
BNB 1981~318
BNB 1982~265
NJ I982, nr. 227

BNB 1983I121
BNB 1982~128
BStBI 1981 I,
blz. 624
BNB 1982I232
BNB 1984~54
BNB 1983~40
NJ 1983, nr. 120
BNB 1983~35
BSt61 1983 II,
blz. 247
BNB 1982~329
BNB 1983~40
NJ 1983, nr. 124

BNB 1983~229
BNB 1983~119

BNB 1984I161
BNB 1983I173
BNB 1983~233
BNB 1984~58
BNB 1983~317

BNB 1983~330

XVL2,XVL3
VIL5.3

IV.4.1, X.3.4.2, XI.3.1, XI.3.2
IX.2.2
VI1.5.2

X.4.1, X.4.2, XI.3.2, XII.3,
XI1.4, XI1.6.2.2, XV.2, XVI.3,
XVI.4, XIX
VIL5.3

X.3.1, XI.3.1
XVI11.2.4
IX.2.2, X.3.4.2
XV.2
XI.2, XI.3.2, XI.4.2
11.3,11.4,I1.5.2

XI.3.2, XI1.3
XII.6.2.3
VI1.5.2

XVI1.4
XV111.2.1
XVII1.4.2, XVII1.4.3
II.3, II.4, II.5.2, IV.4, VI[I.5.3.1
V11.4.2.1
VI1.5.2, VI1.5.3

X.2.1
XVI[I.4.3, XVIII.4.4, XIX
II.1

X.3.4.1
XI.2, X1.4.2, XI.4.3.2, X1.4.3.3,
XI.4.3.6
XVIII.2.1
VII1.2.3, XIV.2.2
XI11.4, XVI1.3
X.3.4.3
VII.1, VI[.3, V11.4.1, VIII.4.1,
VI[L4.2, X.4.2, XI1.4
X.2. I
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Hof Arnhem 20 maart 1984
HR 13 juni 1984

HR 27 april 1984
HR I I juli 1984
Hof Arnhem 19 juli 1984
HR 29 augustus 1984
HR 10 oktober 1984

FED 1988~192
BNB 1984~239

RvdW 1984~87
BNB 1984~272
BNB 1986~153
BNB 198S~1S
BNB 1985~16

X1.5.3.2.1, XVII1.4.3
X.4.1, X.4.2, XV1.2, XV1.3,
XVI.4
li.l
X.3.4.1, XI1.2
VII1.3.2, XIV.2.2, XIV.3
X.2.2
XIV.2.2

HR 9 januari 1985
HR 16 januari 1985
HR 23 januari 1985
HR 23 januari 1985
HR 23 januari 1985
HR 27 februari 1985
HR 3 april 1985
HR 3 april 1985
Hof Amsterdam 12 april 1985

Resolutie 22 april 1985
Hof 's-Gravenhage 23 augustus 1985

HR 16 oktober 1985
HR 6 november 1985
HR 6 november I985
Hof Arnhem 18 december 1985

HR 12 februari 1986
Hof Amsterdam 7 maart 1986

HR 9 april 1986
Resolutie 11 april 1986
Resolutie l l april 1986
HR 23 april 1986
HR 18 juni 1986
HR 2 juli 1986
HR 2 juli 1986
HR 8 juli 1986
HR 8 juli 1986
HR 8 juli 1986
Resolutie 25 juli 1986

HR 27 augustus 1986
Hof Leeuwarden 23 september 1986

Resolutie 20 november 1986

Hof 's-Gravenhage 24 november 1986

BNB 1985~141
BNB 1985~143
BNB 1985~144
BNB 1985~1SS
BNB 1985~156
BNB 198S1118
BNB 1985I168
BNB 1985~169
V-N 1986,
blz. 1026,
punt 23
BNB 198SI1S4
V-N 1986,
blz. 1750,
punt 11
BNB 1986I118
BNB 1986I4S
BNB 1986~46
V-N 1986,
blz. 1215,
punt 22

BNB 1986~133
V-N 1986,
blz. 2364,
punt 20
BNB 1986~168
BNB 1986~181
BNB 1986I182
BNB 1986~ 175
BNB 1986~286
BNB 1986I304
BNB 1986~305
BNB 1986~293
BNB 1986~296
BNB 1986~297
BNB 1986~271

BNB 1987~2
Infobulletin 88
~87
BNB 1987~42

BNB 1988~27

IX.2.1
IX.3.l, XII.6.2.3
IX.2.1, XII.6.2.3
IX.2.1
1X.2.1, XII.6.1
XI[I.4
VII[.4.1
XV.2
XIL2, XI1.4

VI[I.2.2, XIV.2.2
XI1.2, XI1.4

V[I1.5.2
XV111.2.4
XVI1.4
IX.4

IX.2.2, XIX
X.3.4.3, XI1.4

XVI1.4
IX.2.2
IX.2.2
X.3.4.1
XI1.6.1
XVIII.2.4
XV.3.2.2
XI11.2
XH1.2, XIIL3
XI11.2, XIII.3
VI11.2.2, VII1.3.2, V111.4.1,
VIII.4.2.2, XIV.2.2
VII.1, VI1.4.2.1, X.4.2, XIX
VIII.3.2

VII1.4.2.3, VIII.S.2, VIII.5.3.1,
XV.3.2.2
XII1.4
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Resolutie 31 december 1986 V-N 1987, XVIIL4.4
blz. 238, punt 23

HR 7 januari 1987
Hof Amsterdam 2 februari 1987
HR 4 februari 1987
Hof Amsterdam 17 februari 1987
Hof Amsterdam 27 februari 1987
Hof 's-Gravenhage 30 maart 1987

HR 1 april 1987
HR 3 juni 1987
HR 1 juli 1987
President van de Rechtbank Roermond
30 juli 1987
HR 2 september 1987
Hof 's-Gravenhage 24 september 1987
Resolutie 12 oktober 1987

Hof Amsterdam l6 oktober 1987
HR 11 november 1987
HR 2 december 1987
HR 9 december 1987
Hof Amsterdam 23 december 1987

HR IS januari 1988
HR 20 januari 1988
HR 27 januari 1988
Hof van Justitie van de EG 8 maart 1988
Hof Amsterdam 8 maart 1988

Hof Amsterdam 12 april 1988

Hof Amsterdam 13 april 1988

HR I1 mei 1988
HR I1 mei 1988
HR I1 mei 1988
Resolutie 27 mei 1988

HR 1S juni 1988
Hof 's-Gravenhage 24 juni 1988

HR 6 juli 1988
HR 6 juli 1988

HR 22 juli 1988
HR 21 september 1988
HR 21 september 1988
HR 19 oktober 1988
HR 9 november 1988
HR 18 november 1988

BNB 1987I61
BNB 1988~165
BNB 1987I131
FED 1989~17
FED 1988~552
V-N 1988, blz.
487, punt 14
BNB 1987~204
BNB 1987~241
BNB 1987~267
KG 1987-378,
De NV 1987~6
BNB 1987~294
FED 1988~ l34
BNB 1987~316

BNB 1989I134
BNB 1988I8
BNB 1988~35
BNB 1988~38
BNB 1989~139

NJ 1988, nr. 889
BNB 1988I122
BNB 1988~218
BNB 1988I275
[nfobulletin 88
~331
Infobulletin 88
~422
Up to date 88
~903
BNB 1988~289
BNB 1988I290
BNB 1988~291
V-N 1988,
blz. I 833,
punt 36
BNB 1988I2S7
V-N 1989,
blz. 1391, punt 5
BNB 1988~276
BNB 1988~332

BNB 1988~283
BNB 1988~308
BNB 1989IS
BNB 1988I33S
BNB 1989~17
RvdW 1988~200

X.3.4.3
VII.4.2.1
X.3.4.3, X.4.2
XI1.2
XVI.2
X.4.2, XI.S.2, XI.5.3.3, XII.S,
X[IL3
XV[IL4.3
XVII[.4.2
XVIII.2.4
11.6

I X.2. I
VII1.3.2
VIIL2.3, VII1.3.1, V[IL4.1,
V[11.4.2.3, VIII.S.3.2, XV.3.1.2
XItI.2, XV.3.1.2
X.4.2, XI.3.2, XII.6.2.2
XV.3.2.2
XIV.2.2
XIII.3

II.I, II1.4
XII L4
X.3.1, XI1.2, XII.3, XII.4
XV111.2.4
VI11.4.2.1

VII1.4.2.1

1 X.2.2

X[V.2.2
XIV.2.2
X[V.2.2
XVIII.4.3

X.3.3
XV11.3

XVIIL2.4
X.4.1, X.4.2, XII.4, XIL6.2.2,
XV.2, XVI.4, XIX
XI.4.3.2, XI[[.2, XIX
XI V.2.2
VHL3.2
XVIII.4.4
X.4.2, XI1.2, VIII.2.1
11.2, IL6, I11.2, XIX
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HR 7 december 1988

Resolutie 27 december 1988

V-N 1989, X11.2, XI1.3, XII.4, XV.3.1.2
blz. 92, punt 25
V-N 1989, XVI11.3.2
blz. 208,punt 26

HR 11 januari 1989 BNB 1989~128 IX.2.2, IX.4, XIX
HR 22 februari 1989 BNB 1989~112 XVII[.2.4, XIX
HR 22 februari 1989 BNB 1989~113 XVIlL2.2, XVIIL2.4, XIX
Resolutie l3 april 1989 V-N 1989, XV[I.3

blz. 1883, punt
26
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Aandeel 259
Aanloopverlies 157
Aanloop-WIR I57, 168
Aanmerkelijk belang 257 e.v.

-houder 259,283,333
-regeling 257 e.v.

Afkoop 212,223
Agio 50, 220
Annaal-bezitseis 152, 271, 272
Antropomorfe zienswijze 117
Arbeidsovereenkomst, zie Dienstbetrekking

Bankverklaring 43
Bekrachtiging 32
Bewindvoering 21
Bewustheidseis

dubbele 253
Bijstortingsverplichting 47, 60, 220, 221,

225, 226
Bijzonder tarief 215, 218, 233, 247
Bindend aanbod 13, 30, 212, 223, 239, 245,

332
Bronnenfictiestelsel 69, 73, 80, 84, 91, 104,

252, 334
Buitenkansbeginsel 117
Burgerlijke maatschap op aandelen 97, 98,

100, 103, 126, 257, 330

Combinatieresultaten, zie Fiscale eenheid
Compartimenteringsarrest 271
Complementaire functie 117
Concern 50, 52
Contracts

-overdracht 291
-overgang 291
-overname 19, 32

Correctieresultaatproblemen 222

Deelnemingsvrijstelling 109, 151, 264, 270
Departementaal Standpunt nr. 18 47, 219,

223
Depotstorting 242

Derdenbeding 21, 64, 87, 94, 100, 103
Derdenbescherming 17
Desinvesteringen I71, 172, 236
Dienst

preconstitutieve 299, 303, 304
Dienstbetrekking 291

preconstitutieve 292, 333
Diensttijd 250
Differenzhaftung 121
Directe binding 14
Doelvermogen 297, 307, 334
Dwaling 31

Eenheid van de rechtsorde
leer van de 3, 327

Eigendom
economische 35
preconstitutieve 37, 44, 45, 59, 64, 93,
135, 1 S2, 195, 245, 264, 302, 332

Einheitstheorie 121

Faillissement 14, 27, 34
Fiscale eenheid 153 e.v., 272, 335

aansluitende 154
combinatieresultaten 156
voorvoegingsresultaten 156

FOR 191, 227, 229, 232, 288

Gebondenheid 25
primaire 26, 36
subsidiaire 26

Globale evenwicht
leer van het 1 l7

Goodwill 141, 278, 284
Groepsmaatschappij 50
Griindungsgesellschaft 118, I19, 120, 124

Einmann- 123

Heffingsvacuiim 96, 107, 110, 113, I14, 116,
125, 137, 144, 330

Huurverkoop van een onderneming 186
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Identitátstheorie 121
Imperfecte BV 104
Inbreng 314,320,324,329
-bepalingen 219,221
-clausules 222, 223
in geld 41, 42, 51
in natura 41, 42, 45
in vreemd geld 44

Informeel kapitaal 85, 143, 226
[nhoudingsplichtige 292, 293, 295, 333
Inkomsten 241

negatieve 247, 254
uit arbeid 247
uit vermogen 251

[nstitutionele leer 56, 57
Interne reorganisatie 324
[nvesteringen 159, 235, 328
(nvesteringsaftrek 159
(nvordering 116
Invorderingswet 307, 337

Jubileumuitkeringen
vrijgestelde 250

Kapitaal
nominaal gestort 259, 271

Kapitaalsbelasting 314
Kleine-ondernemersregeling 305
Kosten 241
KST 174, 328

Latente IB-schuld 286, 290, 336
Levering

preconstitutieve 27, 33, 65, 204, 263, 299,
301, 304, 308, 310

Lidmaatschapsverhouding 56
Lijfrente

overdracht van een onderneming tegen een
186
-premie 243

Liquidatie van een onderneming 185

Meester
handelen ten behoeve van een nader te noe-
men 20

Middelingsregeling 233, 250

Nachgriindung 38, 51, 65, 222, 225
Nagekomen baten en lasten 185, 198, 228,

232, 234, 267
Naheffing 294
Navordering 197, 290
Neutraliseringsregeling 161

Onderhandelingsproces 57, 64, 105, 112, 206
Ondernemerschap 181, 185, 187, 189, 200,

268, 303
Onderneming

objectieve 182, 184, 266
subjectieve 182, 183, 266

Ondernemingsfaciliteiten 227
Ondernemingsvermogen 181, 183, 184, 185,

187, 189, 192, 200, 268
Ondernemingsvrijstelling 2, 113, 190, 193,

281, 287, 290, 336
Onderrentabiliteit 284
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