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1. Inleiding 
 
In deze special van TFO over de renteaftrekbeperkende regelingen in de Nederlandse vennootschapsbelasting wordt in 
aparte bijdragen van andere auteurs expliciet aandacht besteed aan de antiwinstdrainagewetgeving in art. 10a Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 (hierna Wet VPB 1969), de thincapregeling van art. 10d Wet VPB 1969 en de per 1 januari 
2012 ingevoerde nieuwe overnameholdingbepaling van art. 15ad Wet VPB 1969. Wij zullen op deze regelingen daarom hier 
niet nader ingaan, maar het algemene kader schetsen voor aftrek van rente in de VPB-sfeer en de maatregelen om die in 
bepaalde gevallen te bestrijden. Daarnaast zullen we de renteaftrekbeperkende regelingen behandelen die in de 
vervolgartikelen niet expliciet aan bod komen (art. 10b Wet VPB 1969) of die nog op stapel staan (de reparatie van het 
Bosalgat), terwijl ook op de plaats van fraus legis bij de beperking van renteaftrek nader zal worden ingegaan. Hoewel het 
geen renteaftrekbeperkende regeling betreft, wordt ook kort aandacht besteed aan het leerstuk van de onzakelijke lening 
omdat dit leerstuk in het verlengde ligt van het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen. We eindigen met een 
suggestie tot sanering van het woud aan renteaftrekbeperkingen, zodat de Nederlandse vennootschapsbelasting op dit 
punt wordt teruggebracht van een mandarijnenwetenschap naar een rechtsgebied waar ook een ondernemer zonder 
diepgaande fiscale kennis kan voorzien waar hij fiscaal aan toe is. 
 

2. Het fiscale onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen 
 
In de Nederlandse vennootschapsbelasting is (net als in veel andere landen overigens) het onderscheid tussen eigen 
vermogen (kapitaal) en vreemd vermogen (schuld) essentieel. De beide vermogenssoorten worden namelijk volstrekt 
verschillend behandeld. Van eigen vermogen is de betaalde vergoeding (dividend) niet aftrekbaar, terwijl ook de eventuele 
lotgevallen van de hoofdsom zich afspelen in de kapitaalsfeer (dat wil zeggen dat resultaten op die hoofdsom niet in 
aanmerking worden genomen bij de fiscale winstberekening). Indien sprake is van vreemd vermogen, dan is de vergoeding 
(rente) fiscaal in principe aftrekbaar en behoort een eventueel resultaat op de hoofdsom ook tot het fiscale resultaat.[1] 
 
In rechtspraak van de Hoge Raad (hierna HR)[2] is het onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen voor de 
VPB als volgt aangebracht. In principe volgen we voor de fiscaalrechtelijke kwalificatie voor de VPB van een lening de 
civielrechtelijke duiding, behalve als de leer van schijn en wezen tot duiding als eigen vermogen leidt of sprake is van een 
bodemlozeputgeval, dan wel sprake is van een deelnemerschapslening.[3] 
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3. De onzakelijke lening 
 
Indien volgens de criteria als genoemd in paragraaf 2 hiervoor sprake is van vreemd vermogen, wil dat nog niet zeggen dat 
in de voorwaarden van vreemd vermogenverstrekking niet onzakelijke elementen zitten, dat wil zeggen invloeden van het 
aandeelhouderschap als zodanig. Als dat het geval is, dan is de standaardprocedure in de VPB dat die invloed van het 
aandeelhouderschap als zodanig uit de fiscale winstberekening wordt geëlimineerd. De onzakelijke lening rechtspraak 
betreft in wezen de wijze waarop die invloed van het aandeelhouderschap uit de winstberekening moet worden 
geëlimineerd en, daarmee samenhangend, hoe de andere partij (de geldverstrekker) fiscaal behandeld moet worden. 
 
Het basisarrest in deze is BNB 2008/191 , terwijl de HR op 25 november 2011 een drietal arresten heeft gewezen waarin 
hij nadere duidelijkheid geeft over in de literatuur en praktijk gerezen vragen over de onzakelijke lening.[4] Uit deze 
arresten kunnen onzes inziens de volgende conclusies worden getrokken. 
 

 
Nadat de fiscaalrechtelijke kwalificatie voor de VPB als lening heeft plaatsgevonden en nadat er een zakelijke rente op een 
zakelijke dan wel onzakelijke lening is vastgesteld, wordt aan eventuele toepassing van renteaftrekbeperkingen 
toegekomen. 
 

4. Art. 10b Wet VPB 1969 
 
De tot 1 januari 2007 in art. 10 lid 3 en 4 Wet VPB 1969 opgenomen regeling is in aangepaste vorm gehandhaafd en 
overgebracht naar het per die datum vrijgekomen art. 10b Wet VPB 1969. De regeling verhindert de renteaftrek bij de in 
Nederland belastingplichtige debitrice van een lening van een gelieerde creditrice met een onbepaalde looptijd of looptijd 
van meer dan tien jaar, die een onzakelijk lage rente draagt. De regeling is erg lomp en vooronderstelt oneigenlijk gebruik 
in alle bestreken gevallen. Dat de creditrice eventueel wel voor de ontvangen rente wordt belast, vormt blijkbaar geen 
beletsel voor de wetgever om de aftrek bij de debitrice te weigeren.[8] Wel is door de bewindsman toegezegd dat het onder 
de oude regeling geldende beleid zal worden gecontinueerd, waarbij in binnenlandse deelnemingsverhoudingen de 
hardheidsclausule wordt toegepast indien door de werking van de aftrekbeperking dubbele belastingheffing dreigt te 
ontstaan.[9] 
 
Onze conclusie is dat deze bepaling onnodig, onnodig lomp, en in zijn uitvoering discriminatoir is en daarom 
waarschijnlijk in strijd komt met het EU-recht. Het zou beter zijn art. 10b Wet VPB 1969 te schrappen en eventuele 
correcties gewoon met het overige wettelijk instrumentarium aan te brengen. 
 

5. De komende reparatie van het Bosalgat 
 
Door de Tweede Kamer is in een (kamerbreed aanvaarde) motie van Tweede Kamerleden Bashir en Van Vliet gevraagd om 
het dichten van het ‘Bosalgat’.[10] Blijkens de tekst van de motie laten de indieners zich daarbij weinig gelegen liggen aan 
het EU-recht en de beslissing van het Hof van Justitie van de EU in de Bosalzaak. Het HvJ EU beslist in de Bosalzaak 
immers dat de voormalige aftrekbeperking van kosten die verband hielden met een buitenlandse deelneming een niet-
acceptabele inbreuk vormde op het secundaire recht van vrije vestiging. En juist de aftrekbaarheid van kosten in verband 
met buitenlandse deelnemingen wordt in de motie aangeduid als het te dichten ‘gat in de vennootschapsbelasting’. Een 
precisiereparatie van dit gat zou herinvoering van de oude kostenaftrekbeperking voor kosten in verband met buitenlandse 
deelnemingen impliceren, hetgeen evident in strijd komt met het EU-recht zoals dat door het HvJ EU is vormgegeven. Dat 

1. De HR blijft bij zijn eerdere rechtspraak inzake het voor de VPB materiële onderscheid tussen EV en VV zoals die 
in paragraaf 2 hiervoor is samengevat. 

2. Indien sprake is van een lening dan moeten vervolgens de condities van die lening zakelijk (at arm’s length) zijn. 
Dat is ook niets nieuws. Nieuw is dat de Hoge Raad voorschrijft hoe men die zakelijkheid dient te beoordelen c.q. 
aan te brengen. 

3. Eerst dient geprobeerd te worden of zakelijkheid is aan te brengen via het rentepercentage. Is er een derde die met 
wat hogere rente zo’n lening zou hebben willen verstrekken? Zo ja, dan wordt die correctie aangebracht (tenzij er 
dan de facto sprake is van een winstafhankelijke rente[5]). Zo nee, dan is sprake van wat we voortaan noemen een 
‘onzakelijke lening’, dat wil zeggen een lening met zodanige risico’s dat een derde deze niet zonder nadere 
garanties of borgstelling zou hebben verstrekt. Op zo’n lening moet men overigens een – even afgezien van het 
debiteurenrisico dat de onzakelijke lening speciaal maakt – zakelijke rente vergoeden.[6] De HR lost dit op door te 
stellen dat men dan op zoek moet naar het rentepercentage dat een onafhankelijke derde zou vragen als het een 
lening met borgstelling zou betreffen. Daarnaast zegt de HR dat de hele lening als onzakelijke lening wordt 
beschouwd (er moet dus niet gesplitst worden) en de uiteindelijke eventuele afboeking bij de creditrice fiscaal in 
de kapitaalsfeer gesitueerd moet worden (men mag geen fiscale last nemen). Dat onzakelijke debiteurenrisico (dat 
we dus in de kapitaalsfeer situeren) strekt zich ook uit tot de rente op de onzakelijke lening. Als deze rente niet 
betaald wordt, dan ligt ook dit nadeel in de kapitaalsfeer. Ook als de crediteur een natuurlijk persoon is die de 
onzakelijke lening in de tbs-sfeer heeft zitten, mag er bij afboeking op de vordering geen fiscale last genomen 
worden. Wel verhoogt een eventueel niet aftrekbare afboeking op zo’n onzakelijke lening de verkrijgingsprijs voor 
het aandelenpakket (a.b.-regeling) dan wel het voor de deelneming opgeofferde bedrag (deelnemingsvrijstelling). 
Over het leerstuk van de onzakelijke lening is natuurlijk nog wel meer en diepgaander te schrijven, maar dat past 
niet in het kader van dit artikel waarin het leerstuk voor de volledigheid is meegenomen. Wij verwijzen daarom 
graag naar nadere literatuur op dit punt.[7] 
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is dus geen reële optie. Het alternatief is dan een minder precieze reparatie, dat wil zeggen een reparatie met over- of 
underkill. Dat is natuurlijk ook geen lonkend perspectief. Het best pleitbaar lijkt ons nog het alternatief van een 
kostenaftrekuitsluiting die geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse deelnemingen, gekoppeld aan een forse 
franchise om het (binnen- en buitenlandse) MKB te ontzien.[11] Dan worden nog slechts de (qua bedragen) echte excessen 
aangepakt. Dat lijkt ons redelijk, want als men meer wil, dan dient men onzes inziens het fiscaal onderscheid tussen eigen 
vermogen en vreemd vermogen ten principale ter discussie te stellen. 
 
Gezien de vooronderstelde ratio van de Bosalgatreparatie (als bij de moedermaatschappij ter zake van de 
dochtermaatschappij als gevolg van de reikwijdte van de deelnemingsvrijstelling helemaal niets belast kan worden, dan 
willen we ook geen aftrek van kosten in verband met die deelneming bij de moedermaatschappij), ligt het voor de hand dat 
zo’n reparatie zowel zal gelden voor groepsrente als voor externe rente. 
 
Tegen elke Bosalgatreparatie (in welke vorm dan ook) pleit als zwaarwegend argument dat het van aftrek uitsluiten van 
rentekosten bij de moedermaatschappij in veel gevallen dubbele belastingheffing zal veroorzaken. 
 
De staatssecretaris is van plan om – conform de wens van de Tweede Kamer – de aftrekbaarheid van deelnemingsrente te 
beperken.[12] Gelukkig realiseert hij zich wel dat dit een delicate operatie is tussen enerzijds de eisen van het EU-recht en 
anderzijds het Nederlandse vestigingsklimaat. Terecht heeft de staatssecretaris medegedeeld dat hij tegelijk met een 
beperking van de aftrekbaarheid van deelnemingsrente ook de overige renteaftrekbeperkende regelingen in de Wet VPB 
1969 in de beschouwing wil betrekken. 
 
Indien er overigens een nieuwe reparatie van het Bosalgat wordt ingevoerd, is het volstrekt redelijk dat de destijds als 
reactie op het Bosalarrest ingevoerde wettelijke beperkende maatregelen (de thincapregeling van art. 10d Wet VPB 1969 
en de verliesverrekeningsbeperking van art. 20 leden 4 tot en met 6 Wet VPB 1969) weer worden afgeschaft. 
 

6. Renteaftrekbeperking via fraus legis 
 
Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad kunnen bepaalde rechtshandelingen getroffen worden door fraus legis indien 
cumulatief aan een tweetal eisen is voldaan. Allereerst dient belastingbesparing het doorslaggevende motief voor de 
rechtshandeling(en) te zijn (het motiefvereiste). Daarnaast dient men in strijd te komen met doel en strekking van de wet 
als de beoogde rechtsgevolgen zouden intreden (normvereiste). Als de wetgever wettelijke renteaftrekbeperkende 
regelingen invoert, doet dat formeel geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de fiscus om met succes een beroep op fraus 
legis te doen, maar de facto natuurlijk wel, omdat minder snel aan het normvereiste wordt voldaan. De wetgever heeft 
immers met dunne pen allerlei precieze lijntjes getrokken tussen wat hij wel en niet acceptabel vindt en daarmee de 
mogelijkheid aan belastingplichtigen geboden net aan de goede kant van het lijntje te gaan zitten. Anders gezegd: de 
wetgever heeft zijn bedoeling vrij precies in wettelijke bepalingen neergelegd en daarmee voor de fiscus een beroep op doel 
en strekking van de wet bemoeilijkt. Dat desondanks een beroep op fraus legis nog wel mogelijk is, blijkt o.a. uit de 
uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 22 december 2010, rolnummer BK-09/00804, o.a. gepubliceerd in V-N 
2011/13.18 waarin art. 10a (lid 2 letter c van het artikel zoals dat vóór 2007 luidde) niet van toepassing werd geacht, maar 
fraus legis wel.[13] In dit verband is ook het arrest van de Hoge Raad, gepubliceerd in BNB 2009/237 , interessant. De 
Hoge Raad besliste daarin (voor de overdrachtsbelasting) dat het uitblijven van het bestrijden van een constructie door de 
wetgever de toepassing van fraus legis niet verhindert. 
 

7. De lappendeken aan renteaftrekbeperkende wettelijke regelingen 
 
Op de afzonderlijke renteaftrekbeperkende wettelijke regelingen is het nodige aan te merken. 
 
Naast kritiek op de afzonderlijke renteaftrekbeperkende regelingen,[14] is ook het naast elkaar bestaan van al de 
afzonderlijke renteaftrekbeperkende regelingen in de VPB onwenselijk. De regelingen sluiten deels slecht op elkaar aan en 
overlappen soms ook. Het leidt tot een onoverzichtelijk geheel. Die onoverzichtelijkheid is onwenselijk, omdat hij 
onzekerheid creëert en mede daarom ook slecht is voor het vestigingsklimaat. Het lijkt daarom onontkoombaar om dat 
woud aan renteaftrekbeperkingen te saneren. Voor de langere termijn is onzes inziens de fundamentele keuze voor een 
meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen wenselijk. Op de korte termijn is zo’n oplossing slecht voor het 
vestigingsklimaat (bij eenzijdige behandeling door Nederland van rente als dividend) dan wel budgettair problematisch 
(bij invoering van een aftrek primair rendement). Dat neemt niet weg dat met name een aftrek van primair rendement, 
zoals voorgesteld door de commissie Van Weeghel, op de langere termijn serieus overweging verdient. Voor de korte en 
middellange termijn moeten we dus de verschillende fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen als een gegeven 
accepteren. Als verbetering van de bestaande situatie is dan de genoemde sanering van de renteaftrekbeperkende 
regelingen dringend geboden. Daarbij zijn grofweg twee oplossingsrichtingen denkbaar. Enerzijds kan men kiezen voor 
een globale beperking van de renteaftrek, zoals die bijvoorbeeld is opgenomen in de thincapregeling van art. 10d Wet VPB 
1969 en waarvan de (Duitse) earningstrippingregeling ook een exponent is. Anderzijds kan men er voor kiezen om geen 
globale renteaftrekbeperking aan te brengen, maar te kiezen voor specifieke renteaftrekbeperkende regelingen voor die 
gevallen waarin men ongebreidelde renteaftrek ongewenst vindt. Nederland combineert nu beide opties en dat vinden wij 
inconsequent en onnodig. Beide opties hebben hun voor- en nadelen, waarbij voor de globale optie de relatieve eenvoud 
pleit maar voor de specifieke optie de mogelijkheid om preciezer te bepalen wat men misbruik dan wel ongewenste 
renteaftrek vindt. Dan is overigens wel dringend gewenst dat de wetgever ook duidelijk maakt en motiveert welke 
renteaftrek hij precies ongewenst vindt. 
 
Duidelijk lijkt ons dat in elk geval ‘juridisch gehussel zonder (veel) feitelijke verandering’ ongewenst is, met name als 
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daarbij aftrekbare groepsrente wordt gecreëerd. Dan komen we op het terrein waar eigenlijk geen wettelijke bepalingen 
nodig zijn omdat de rechter dit soort constructies met fraus legis kan aanpakken (al of niet met wat bijsturing van de 
wetgever omtrent wat precies zijn bedoelingen zijn). De zaak wordt veel onduidelijker als de betreffende 
rechtshandelingen wel realiteitsgehalte hebben (er verandert wezenlijk iets) en/of het extern verschuldigde rente betreft. 
Daar laveert de wetgever tussen enerzijds het gegeven dat hij rente ten principale aftrekbaar heeft verklaard in de VPB, 
maar anderzijds blijkbaar soms die aftrek onacceptabel vindt. Van dat laatste getuigen de thincapregeling van art. 10d Wet 
VPB 1969 en de overnameholdingbepaling van art. 15ad Wet VPB 1969, de opname in art. 10a Wet VPB 1969 van de 
externe overname alsmede de aangekondigde reparatie van het Bosalgat. Uit het rijtje renteaftrekbeperkende regelingen is 
niet goed te destilleren waartegen de wetgever nu precies bezwaar heeft als het renteaftrek betreft. Het is niet slechts 
groepsrente (want externe rente wordt ook getroffen door de overnameholdingbepaling en waarschijnlijk de 
Bosalgatreparatie), het zijn ook niet slechts rechtshandelingen waarbij in de feitelijke verhoudingen te weinig verandert 
(want in art. 10a Wet VPB 1969 staat sinds 2007 ook de externe overname opgesomd en voor art. 10d (thincapregeling) en 
art. 15ad Wet VPB 1969 (overnameholdingbepaling) is het realiteitsgehalte van de rechtshandelingen niet van belang). Het 
lijkt er erg op dat de wetgever enerzijds rente niet ten principale van elke aftrek wil uitsluiten, maar anderzijds ook niet wil  
accepteren dat er soms grote bedragen aan rente worden afgetrokken. Dat is een inconsequente houding die het ook erg 
slecht voorspelbaar maakt waartegen de wetgever nu precies bezwaar heeft. Naar onze mening dient de wetgever te kiezen. 
Hij schaft of het fiscale onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen af c.q. hij vermindert de fiscale relevantie van dat 
onderscheid aanzienlijk, of hij accepteert de verschillende fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen en reageert 
niet elke keer als er in de pers of anderszins melding wordt gemaakt van forse renteaftrek met weer een specifieke 
beperkende maatregel tegen renteaftrek. Gevraagd wordt dus een consistente visie van de wetgever op wat hij terechte en 
wat hij onterechte renteaftrek vindt. 
 
Wat ons betreft is in de huidige Nederlandse vennootschapsbelasting slechts onterecht de gecreëerde groepsrente zonder 
dat er verder materieel voldoende wijzigt (het terrein van fraus legis en art. 10a Wet VPB 1969 zoals het zou moeten 
luiden) eventueel – als dat politiek niet anders kan – aangevuld met een beperking van de (externe en groeps)rente voor 
kosten in verband met (binnen- en buitenlandse) deelnemingen. De wetgever mag hier best anders over denken (en dat 
doet hij ook blijkens de recente invoering van de overnameholdingbepaling van art. 15ad Wet VPB 1969), maar dan 
zouden wij graag die consistente visie vernemen op het onderscheid tussen terechte en onterechte renteaftrek.[15] 
 

8. Naar een herziening van de wettelijke renteaftrekbeperkingen 
 
Wat ons betreft werkt de wetgever voor de langere termijn aan een drastische vermindering van de fiscaal verschillende 
behandeling van eigen en vreemd vermogen, zodat het probleem fundamenteel wordt aangepakt. Dat kan op twee 
manieren: men kan vreemd vermogen als eigen vermogen gaan behandelen (en dus geen aftrek van rente meer toestaan) 
en eigen vermogen als vreemd vermogen gaan behandelen. De eerste optie heeft alleen enige kans van slagen als meerdere 
(grote) landen daartoe ook besluiten. Dat is minder onvoorstelbaar dan het wellicht lijkt, want de meeste landen hebben 
op dit punt vergelijkbare problemen. Eenzijdige invoering door Nederland is echter slecht voor onze internationale 
concurrentiepositie en daarom geen reële optie. Wel denkbaar is de mogelijkheid gesuggereerd door de commissie Van 
Weeghel, die voor de VPB een vermogensaftrek voorstelt waarbij deelnemingen uit het vermogen worden geëlimineerd en 
de aftrek ook kan omslaan in een bijtelling (bij een negatief gecorrigeerd EV ). Behalve dat deze optie een automatische 
reparatie van het Bosalgat impliceert (omdat deelnemingen uit het eigen vermogen worden gehaald) sluit zij ook goed aan 
bij een rechtsgrondslag voor de vennootschapsbelasting als overwinstbelasting. Het enige probleem met deze optie is de 
budgettaire ruimte die zij vergt. Uit economisch onderzoek kan immers worden afgeleid dat het waarschijnlijk niet slim is 
om het tarief van de VPB over de overwinst zodanig te verhogen dat de hele operatie van de invoering van een 
vermogensaftrek budgettair neutraal binnen de VPB kan plaatsvinden.[16] Er zal dus in deze economisch en budgettair 
moeilijke tijden gezocht moeten worden naar (ten minste gedeeltelijke) budgettaire compensatie buiten de VPB voor de 
invoering van een vermogensaftrek in de VPB. Een verhoging van de btw ligt dan voor de hand. Mocht de politieke wil er 
nu niet zijn om overheidsgeld te besteden aan de invoering van een vermogensaftrek in de VPB, dan lijkt ons dat ernaar 
gestreefd moet worden om die vermogensaftrek op een later moment, als de wil om er budgettaire ruimte voor vrij te 
maken er wel is, in te voeren en vooralsnog te volstaan met een sanering van het woud aan renteaftrekbeperkende 
regelingen in de vennootschapsbelasting.[17] 
 
Bij een sanering van het huidige scala aan renteaftrekbeperkende regelingen dient in elk geval de lompe en onnodige 
bepaling van art. 10b Wet VPB 1969 te vervallen. Verder dient de wetgever een duidelijke keuze te maken tussen een 
globale renteaftrekbeperking dan wel specifieke renteaftrekbeperkingen. Wij vermoeden dat de keuze daarbij zal vallen op 
specifieke renteaftrekbeperkingen.[18] Daarbij hoort dan wel een duidelijke, kenbare en consistente visie op het 
onderscheid tussen terechte en onterechte renteaftrek. 
 
Uitgaande van een keuze voor specifieke renteaftrekbeperkende regels in de vennootschapsbelasting zijn onze suggesties 
voor aanpassing van het huidige systeem de volgende: 
 

1. Art. 10b Wet VPB 1969 zou kunnen worden afgeschaft. 

2. De overnameholdingbepaling geldt niet voor rente op externe schulden. 

3. Art. 10a Wet VPB 1969 geldt niet langer voor externe overnames (daarvoor is de nieuwe overnameholdingbepaling 
bedoeld).[19] 

4. Invoering van een Bosalgatreparatie, inhoudende dat alle (groeps- en externe) rente die verband houdt met een 
deelneming niet aftrekbaar is. Daarbij geldt een forse franchise van bijvoorbeeld € 1 mln jaarlijkse rente om het 
(binnen- en buitenlandse) MKB te ontzien. 
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Voetnoot 
 

5. Omdat er een hernieuwde reactie van de wetgever komt op het Bosalarrest (zie punt 4) lijkt ons dat beide eerder in 
reactie op het Bosalarrest ingevoerde maatregelen dan dienen te vervallen. Dat impliceert concreet: 

a. De thincapregeling van art. 10d Wet VPB 1969 kan worden geschrapt.[20] 

b. De regeling voor beperking van houdster- en financieringsverliezen van art. 20 lid 4 tot en met 6 Wet VPB 
1969 kan worden geschrapt. 

[1] Pas nadat men in principe winst heeft geconstateerd, kan bij kwijtschelding vervolgens eventueel worden 
toegekomen aan de kwijtscheldingswinstvrijstelling. 
 

[2] Vergelijk HR BNB 1988/217 (Unileverarrest). 
 

[3] Van een deelnemerschapslening is sprake indien cumulatief voldaan is aan de eisen zoals die zijn geformuleerd in 
het prêt-participatif-arrest (HR BNB 2006/82 ), namelijk een bijna geheel winstafhankelijke rente, achterstelling 
op alle crediteuren en een looptijd die onbepaald is, dan wel meer dan vijftig jaar bedraagt. 
 

[4] De arresten zijn o.a. gepubliceerd in V-N 2011/62.14 , V-N 2011/64.10 en V-N 2011/64.11 . 
 

[5] Volgens de Hoge Raad vindt de poging om de onzakelijkheid via renteaanpassing te corrigeren, zijn begrenzing in 
het winstafhankelijk (moeten) maken van de rente, omdat dit het karakter van de overeenkomst zou aantasten. 
 

[6] Het is wellicht enigszins verwarrend dat tweemaal sprake is van een correctie naar zakelijke voorwaarden via de 
rente, maar bij de eerste correctie gaat het om een zakelijke rente voor de lening als geheel, dat wil zeggen inclusief 
het feitelijke debiteurenrisico, en bij de tweede correctie betreft het een zakelijke rente voor de lening, maar dan 
exclusief het onzakelijke debiteurenrisico. 
 

[7] Verwezen wordt naar:O.C.R. Marres, ‘De onzakelijke lening in de vennootschapsbelasting’, WFR 
2012/142 ;P.J.J.M. Peeters, ‘Leerstuk onzakelijke lening bij de crediteur: slotakkoord door de Hoge Raad?!’, WFR 
2012/153 ;W.F.E.M . Egelie, ‘De onzakelijke lening: de Hoge Raad maakt (bijna) alles duidelijk’, NTFR 
Beschouwingen 2012/5;N.M. Ligthart, ‘De onzakelijke lening in de tbs-sfeer: wetgever grijp in!’, NTFR 
Beschouwingen 2012/6. 
 

[8] Ook voor het wel overeengekomen deel van de rente, dat normaliter bij de creditrice gewoon belast wordt, geldt de 
aftrekuitsluiting. 
 

[9] Zie Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 8 (nota naar aanleiding van verslag), p. 84. Zie ook de brief van de 
staatssecretaris gepubliceerd in V-N 2007/30.13 , waarin hij goedkeurt dat bij een Nederlandse creditrice een ‘10b-
lening’ wordt behandeld als een deelnemerschapslening (die onder de deelnemingsvrijstelling valt). De 
goedkeuring is echter beperkt tot gevallen waarin vóór 1 januari 2007 de rente bij de debitrice niet aftrekbaar was 
en bij de creditrice niet belast. Verder geeft deze toezegging geen oplossing voor situaties met buitenlandse 
creditrices, terwijl ook in die gevallen dubbele belastingheffing kan optreden. In dat kader kan men zich afvragen of 
de in de uitvoeringssfeer geboden oplossing niet in strijd komt met het EU-recht. 
 

[10] Kamerstukken II 2010/11, 32 800, nr. 17. 
 

[11] Het in het buitenland wel voorkomende alternatief om de kosten forfaitair van aftrek uit te sluiten door 
bijvoorbeeld nog slechts deelnemingsvrijstelling te geven voor 95% van de deelnemingsvoordelen, komt ons 
ongewenst voor, omdat dan de verkeerde belastingplichtigen de prijs betalen en excessen nog niet (afdoende) 
worden aangepakt. 
 

[12] Zie o.a. zijn ‘Fiscale agenda’ voor deze kabinetsperiode (Kamerstukken II 2010/11, 32 740, nr. 1), (laatstelijk) zijn 
voortgangsbrief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2011/12, 32 740, nr. 10), alsmede de brief van de 
staatssecretaris van 13 december 2011 (Kamerstukken I 2011/12, 33 003, G). 
 

[13] Van deze uitspraak is beroep in cassatie ingesteld. 
 

[14] Wij willen daarvoor o.a. verwijzen naar de andere in deze TFO -special opgenomen artikelen en onze bespreking 
van art. 10b hiervoor, maar willen toch speciaal noemen het nog steeds onder het bereik van art. 10a vallen van 
externe overnames, ondanks dat de overnameholdingbepaling per 1 januari 2012 is heringevoerd, en voor wat 
betreft de thincapregeling van art. 10d het ontbreken van een tegenbewijsregeling in geval van voldoende 
compenserende heffing en het ontbreken van een reparatie van het goodwillgat. 
 

[15] Bij de overnameholdingbepaling kan men bijvoorbeeld zodoende onzes inziens vraagtekens zetten voor zover 
daaronder rente op externe schulden valt. 
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[16] Doina Maria Radulescu en Michael Stimmelmayr, ACE versus CBIT: Which is Better for Investment and 
Welfare? , Oxford University Press, 2007. 
 

[17] In dezelfde zin J.A.G. van der Geld, ‘“Continuiteit en vernieuwing” en de vennootschapsbelasting’, in TFO 112-113 
van januari 2011. 
 

[18] Zo’n specifieke benadering is ook bepleit door het topteam hoofdkantoren alsmede Elsweier en Van Strien in ‘De 
Duitse earningstrippingmaatregel: een (goede) optie voor Nederland?’, in WFR nr. 6940 van 9 februari 2012. 
 

[19] Die externe overnames zijn ook pas in 2007 opgenomen in art. 10a Wet VPB 1969 als prijs voor het vervallen van 
de toenmalige overnameholdingbepaling. Het ligt zeer voor de hand dat nu er sinds 1 januari 2012 een nieuwe 
overnameholdingbepaling is ingevoerd, de externe overname weer uit art. 10a te halen. 
 

[20] Als de wetgever voor de globale optie zou kiezen (waarin de thincapregeling wel past) dan zouden wij in elk geval 
voorstellen een reparatie van het goodwillgat (zoals oorspronkelijk voorgesteld bij de huidige 
overnameholdingbepaling) alsmede het ophogen van de franchise naar € 1 mln aan rente (dat is bij 5% jaarlijkse 
rente een verveertigvoudiging, maar die is ons inziens nodig om het MKB te ontzien en in veel gevallen dubbele 
belastingheffing te voorkomen). 
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