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'Ter verdediging van de vennootschapsbelasting is wel aangevoerd, dat, nu
de natuurlijke persoon ten aanzien van zijn inkomen aan belasting wordt
onderworpen, het vanzelf spreekt, dat het inkomen van rechtspersonen wordt
belast. (...) Dat het vermogensrecht in bepaalde gevallen het bestaan van een

rechtspersoon aanneemt, omdat zulks als een juiste voorstelling van de
vermogensrechtelijke verhoudingen kan worden gezien, impliceert allerminst,
dat deze rechtspersoon als subject van belastingheffing moet worden be-
schouwd. De rechtvaardiging van dit laatste zal gevonden moeten worden
in de aard en de grondslagen van het belastingrecht zelve.'

F.J.W. Lowensteyn 1957. p. 262
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1                     Verkenning van de privaatrechtelijke tweedeling in kapitaalvennoot-
schappen en personenvennootschappen

In de opzet van het Burgerlijk Wetboek zijn de rechtspersonen in Boek 2 geregeld.
De wetgever geeft geen definitie van het begrip 'rechtspersoon.' In de toelichting
op het ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek van Meijers worden als meest
typerende eigenschappen van een rechtspersoon genoemd:

'een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid en een eigen bestaan.
en een doel dat niet aan het bestaan en de belangen van individueel bepaalde
personen gebonden is.' '

In de wet zelf wordt slechts bepaald dat een rechtspersoon wat het vermogensrecht
betreft gelijk staat met een natuurlijke persoon, tenzij uit de wet het tegendeel
voortvloeit.2 Als rechtspersonen noemt artikel 2:3 BW onder meer de NV en de
BV. Deze vennootschappen worden ook wel aangeduid als kapitaalvennootschap-
pen.

Vaar 1976 waren de rechtspersonen in verschillende wetboeken geregeld.
Zo waren de kapitaalvennootschappen nog opgenomen in het Wetboek van
Koophandel. Om meer systeem in het geheel aan te brengen heeft de wetgever
ervoor gekozen de rechtspersonen samen te brengen in Boek 2 BW. De toelichting
van Meijers vermeldt dat het handelsrecht is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek,

'omdat eigen, van het algemene burgerlijk recht afwijkende, regels ontbreken
en het wenselijk is ook in de vorm de eenheid van het burgerlijk recht te doen
uitkomen."

De maatschap, de VOF en de CV zijn niet in Boek 2 BW geregeld. maar als
bijzondere overeenkomsten in Boek 7A BW respectievelijk het Wetboek van
Koophandel. Deze vennootschappen worden ook wel aangeduid als personenven-
nootschappen. Bij personenvennootschappen bestaat er een obligatoire overeen-
komst tussen de vennoten onderling. Bij deze overeenkomst verplichten de vennoten

1 Meijers  1954, p.  121.
2     Art. 2:5 BW.
3           Meijers  1954, p.  10.



Hoofdstuk 1

zich tegenover elkaar om geld, goederen, genot van goederen en/of arbeid in te
brengen waarmee zij beogen een vermogensrechtelijk voordeel te behalen dat zij
met elkaar delen: Er wordt ook wel gezegd dat de overeenkomst van maatschap,
VOF of CV is gericht op samenwerking tussen de vennoten ter bereiking van een
bepaald doel.5 De wettelijke bepalingen met betrekking tot de maatschap zijn
opgenomen in Boek 7A BW, getiteld 'Bijzondere overeenkomsten.' Hetgeen op
grond van Boek 7A BW wat betreft de interne verhouding tussen de vennoten
onderling geldt, is in beginsel eveneens van toepassing ten aanzien van de VOF
en CV. Deze twee vennootschappen zijn voor het overige nog in het Wetboek van

Koophandel geregeld.
De personenvennootschappen zijn in de loop der tijd zowel wat betreft de

interne verhouding tussen de vennoten onderling als ten opzichte van derden in

belangrijke mate verzelfstandigd. Deze verzelfstandiging doet zich met name voor
bij de VOF, hetgeen er voor onder meer Scholten,6 Schoordijk7 en Raaijmakerss
reden toe is, aan te nemen dat een VOF rechtspersoonlijkheid bezit.9 De heersende
leer is echter anders. Ook in de jurisprudentie wordt tot nog toe aangenomen dat

personenvennootschappen geen rechtspersoonlijkheid bezitten.'0 Uit het systeem
van de wet kan bovendien worden afgeleid dat het niet de bedoeling van de
wetgever is personenvennootschappen reeds naar huidig recht als rechtspersonen
aan te merken.

De privaatrechtelijke wetgever' 1 maakt voor vennootschappen aldus een
tweedeling tussen rechtspersonen enerzijds en bijzondere overeenkomsten

anderzijds. Er is den samenwerkingsverband dat onder beide categorieen kan worden
gerangschikt: het EESV is rechtspersoon,12 terwijl tussen de leden van het EESV

onderling een obligatoire overeenkomst bestaat. 13

In 1972 heeft Van der Grinten een ontwerp Boek 7 titel 13 NBW opgesteld.
In dit ontwerp worden ook openbare personenvennootschappen, dat wil zeggen

4       Art. 7A:1655 BW en art. 7A: 1662 BW.
5       Asser/Maeijer 1995 (5-V), p. 11: Mohr 1998, p. 2.
6       Scholten 1922.
7    Schoordijk 1983.
8             Raaijmakers  1999,  p.  2 1.
9       Zie ook Asser/Scholten/Bregstein 1954, p. 138-140, Duynstee 1942, p. 20-22; Eggens 1938,

p. 392-413.
10       Zie o.a. HR 8 april  1937, NJ  1937, 640 (Kersten/Mantel); HR 18 december 1959, NJ  1960,

121 (De Gouw/De Hamer).
11          Ik gebruik naast elkaar de termen privaatrechtelijke wetgever en fiscale wetgever. Hiermee beoog

ik een onderscheid aan te brengen tussen de handelwijze van de wetgever ten aanzien van
privaatrechtelijke wetgeving en ten aanzien van fiscale wetgeving.

12       Art. 3, eerste lid, Wet van 28 juni 1989, houdende uitvoering van de Verordening nr. 2137/85
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli  1985 tot insteiling van Europese
Economische Samenwerkingsverbanden, Stb. 1989, 245.

13      Art. 1, eerste lid, Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de EG van 25 juli tot instelling van
Europese Economische Samenwerkingsverbanden, PbEG L 199/1.
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die personenvennootschappen die handelen onder een gemeenschappelijke naam,
als rechtspersonen aangeduid:4 De gedachte om aan openbare personenven-
nootschappen in de wet rechtspersoonlijkheid toe te kennen, komt van Meijers. 15

In de toelichting op het ontwerp wordt opgemerkt dat het bezit van rechtspersoon-

lijkheid slechts effect heeft voor het vermogen van personenvennootschappen.
16

Ingeval rechtspersoonlijkheid ontbreekt, is het vennootschapsvermogen een
gemeenschappelijk vermogen van de vennoten; een goederengemeenschap. Door
toekenning van rechtspersoonlijkheid is dit vermogen van de vennootschap,

rechtspersoon, zelf. Een belangrijke vraag is of hierdoor iets wezenlijks verandert.
Onlangs heeft het ontwerp Boek 7 titel 13 NBW opnieuw aandacht gekregen.

Prof.mr. J.J.M. Maeijer is namelijk door het ministerie van Justitie gevraagd om
een wetsvoorstel betreffende personenvennootschappen voor te bereiden. Nog niet
geheel zeker is of de gedachte van Meijers en Van der Grinten om openbare
personenvennootschappen als rechtspersonen aan te duiden in het wetsvoorstel
Boek 7 titel 13 NBW zal worden overgenomen. Recentelijk is er van de hand van

Maeijer een 'Notitie naar aanleiding van een ontwerp van wet betreffende de
(personen)vennootschap: titel 7.13 NBW' verschenen. In deze notitie geeft Maeijer
aan als 'kernvraag' te beschouwen of aan openbare personenvennootschappen
in Boek 7 titel 13 NBW rechtspersoonlijkheid moet worden toegekend. Het
ministerie van Justitie heeft enkele maatschappelijke organisaties naar hun mening
hierover gevraagd. Zij hebben te kennen gegeven het inderdaad wenselijk te achten
dat aan openbare personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid wordt
toegekend.17 Tijdens een vergadering van de Vereeniging Handelsrecht over dit

I 8

onderwerp, op 6 november 1998, kreeg deze opvatting eveneens brede steun.

Maeijer gaf aan het slot van deze vergadering aan dat hij erover nadacht om zowel

een regeling voor openbare personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
als voor openbare personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid te
ontwerpen." Voor die laatste categorie personenvennootschappen noemde hij als
mogelijk constitutief vereiste een notaritlle akte.

Los van het antwoord op de vraag of aan openbare personenvennootschappen
naar komend recht rechtspersoonlijkheid wordt toegekend, staat de kwestie op
welke plaats deze vennootschappen in het Burgerlijk Wetboek worden geregeld.
Ook ingeval openbare personenvennootschappen (onder voorwaarden) als rechts-

14        Ziemet name art.  7.13.1.2 NBW zoals opgesteld door Van der Grinten.
15     Zie art. 2.1.3 NBW.
16     Toelichting Boek 7.13 NBW. p. 1085.
17 Het betreft het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen. de Raad voor het Midden- en

Kleinbedrijf en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederiandse Orde
van Advocaten en de Koninklijke Notariele beroepsorganisatie. De reacties van deze organisaties

zijn opgenomen in Vereeniging Handelsrecht 1999.
18 Zie Vereeniging Handelsrecht  1999.
19 Vereeniging Handelsrecht 1999. p. 39-41.
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personen worden aangemerkt, zullen zij, anders dan overige rechtspersonen, niet
in Boek 2 BW 'Rechtspersonen' worden geregeld, maar in Boek 7 BW 'Bijzondere
overeenkomsten.' Reden hiervoor is dat de contractuele rechtsbetrekking tussen

de vennoten, net als bij het EESV, voorop blijft staan. Een dergelijke rechtsbe-
trekking ontbreekt in de opzet van het Burgerlijk Wetboek bij de NV en BV na
de oprichting. Contractuele verhoudingen tussen de aandeelhouders onderling
bestaan bij kapitaalvennootschappen volgens de wetgever slechts tot dit tijdstip. 20

Gelet op dit verschil hebben personenvennootschappen ook naar komend recht
volgens de toelichting van Van der Grinten een wezenlijk ander karakter dan
kapitaalvennootschappen.1' De scherpe scheidslijn die de wetgever tussen de BV
en NV enerzijds en personenvennootschappen anderzijds trekt, blijft aldus in de
opzet van Boek 2 BW en Boek 7 NBW gehandhaafd.

2              Verkenning van de fiscale tweedeling in kapitaalvennootschappen
en personenvennootschappen

Niet alleen in de privaatrechtelijke wetgeving, maar ook in de fiscale wetgeving
is een belangrijk onderscheid aangebracht tussen personenvennootschappen en
kapitaalvennootschappen.

Kapitaalvennootschappen zijn op grond van de artikelen  1  en 2 Wet Vpb  1969
als zelfstandig belastingplichtige 'lichamen' aan de vennootschapsbelasting on-
derworpen. Het resultaat van een NV of BV wordt rechtstreeks bij de vennootschap-
rechtspersoon belast. Andere rechtspersonen van Boek 2 BW worden eveneens
als lichamen voor de toepassing van de vennootschapsbelasting aangemerkt, zij
het dat sommige rechtspersonen slechts vennootschapsbelastingplichtig zijn indien
en voorzover zij een onderneming drijven.22 Ook naar buitenlands recht opgerichte
vennootschappen die als rechtspersonen kunnen worden aangeduid, zijn zelfstandig
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien zij in Nederland zijn
gevestigd of in Nederland inkomen genieten.23 Er geldt tot nog toe slechts 66n
uitzondering op de regel dat rechtspersonen subjectief belastingplichtig zijn voor
de winst: het resultaat van het EESV is slechts belastbaar bij zijn leden, ondanks
dat dit samenwerkingsverband rechtspersoonlijkheid bezit. Dit volgt uit de artikelen

20       Meijers   1954.  p.   17. En zelfs  vddr de oprichting hoeft  er geen sprake  te  zijn  van  een
overeenkomst.  Vgl.  Van Schilfgaarde 1975, p.  248 en p. 254.

21    Toelichting Boek 7.13 NBW, p. 1085.
22 Bovendien geldt voor cot,peraties een bijzonder regime.
23        Art. 2 en 3 Wet Vpb  1969. Voorhet antwoord op de vraag wanneer een naar buitenlands recht

opgerichte vennootschap als rechtspersoon kan worden aangemerkt voor de toepassing van art.
2 en 3 Wet Vpb 1969 verwijs iknaar: Daniels 1991. p. 105-135, Boekhoudt 1987: Vakstudie
vennootschapsbelasting, aant. 4 op art. 3 Wet Vpb 1969.
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2 I  en 40 van de EG-verordening tot instelling van het EESV.-v Achtergrond van

de toerekening van het resultaat van het EESV aan zijn leden vormt het onder-

steunende karakler van het samenwerkingsverband.25 Het EESV ontbeert, anders

dan doorgaans een VOF, economische zelfstandigheid.36 Het heeft uitsluitend tot

doel de economische activiteiten van zijn leden te steunen en te bevorderen en

niet het behalen van winst, waarvan slechts een gedeelte zou worden uitgekeerd.
27

Personenvennootschappen zijn in tegenstelling tot de rechtspersonen van Boek
2 BW in beginsel fiscaal transparant. De fiscale transparantie houdt in dat de

vennoten, in plaats van de vennootschap. rechtstreeks belastingplichtig zijn ten
aanzien  van het resultaat. Een uitzondering geldt voor personenvennootschappen
waarin de participaties van de vennoten, eenvoudig gezegd, vrij kunnen worden

verhandeld. Deze personenvennootschappen zijn als lichamen in de zin van artikel

1 Wet Vpb 1969 zelfstandig belastingplichtig.28
De fiscale wetgever omschrijft een CV die vennootschapsbelastingplichtig

is meer specifiek als een CV

'waarbij, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging

van vennoten kan plaats hebben zonder toestemming van alle vennoten,
,29

beherende zowel als commanditaire.

In de literatuur bestaat geen overeenstemming over de uitleg van de aangehaalde
zinsnede. Verdedigd kan worden dat een CV slechts zelfstandig belastingplichtig
is ingeval voor toetreding of vervanging van vennoten de toestemming van geen

enkele vennoot is vereist.1' In de formulering kan eveneens worden gelezen dat

24      Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de EG, PbEG L 199/1.
In de Resolutie van 1 maart 1990, V-N 1990. p 815-819, wordt vermeld dat de leden van het

EESV direct in de heffing van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden betrokken 'als

waren de in het EESV behaalde voordelen rechtstreeks door hen genoten ('transparance fiscale').'
Vgl. Kamerstukken II  1987-1988.20 651, A. p. 40 (MvT). Vgl tevens Com (73)2046, p. 62.

In de literatuur wordt er evenwel over getwijfeld of het standpunt van de staatssecretaris juist
is. Art. 40 van de verordening bepaait namelijk alleen dat het resultaat van het EESV slechts

belastbaar is bij zijn leden. Het artikel bepaalt dus niet dat de leden onmiddellijk in de
belastingheffing moeten worden betrokken of eerst nadat de individuele leden de beschikking
hebben gekregen over hun aandeel in het resultaat. Zie o.a. Van Duin & Ellis, p. 273-274: Stevens

1990 II. p. 44-45.
25 Com (73)2046, p. 62 en Com (78)0139. p. 6a.

26      Personenvennootschappen, III. 1.
27      Art. 3 Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de EG. PbEG L 199/1, Com (73)2046, p. 30

en p. 32.
28         Art. 2, eerste lid, onderdeel a, Wet Vpb  1969.
29     Art. 2. derde lid. onderdeel c, AWR.

Uit HR 7 juli  1982. BNB 1982/268 volgt overigens dat de zelfstandige belastingplicht slechts

geldt voor de aan de commanditaire vennoten toekomende winst. Voor de aan de beherend

vennoten toekomende winst is een CV altijd fiscaal transparant.
30     Zie o.a. Giele & Oranje 1987, p. 520: Schonis 1996 1, p. 16.
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een CV reeds als lichaam aan de vennootschapsbelasting is onderworpen in de
situatie waarin ten minste een vennoot geen toestemming behoeft te geven voor
toetreding of vervanging van vennoten. 31

Andere vennootschappen die door de privaatrechtelijke wetgever niet als
rechtspersonen worden aangemerkt, maar toch subjectief belastingplichtig zijn
voor de winst, worden in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969 aangeduid
als

'andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is
verdeeld.'

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 24 november  1976, BNB 1978/13 bepaald
dat onder meer de burgerlijke maatschap op aandelen onder dit criterium valt, mits

'het vennootschappelijk kapitaal is verdeeld in gelijke of evenredige aandelen,
voor de vervreemding waarvan niet de toestemming van alle vennoten is
vereist.'

De discussie onder welke omstandigheden een personenvennootschap op grond
van de wettelijke bepalingen nu precies zelfstandig belastingplichtig is, laat ik hierna
achterwege. Indien in het navolgende wordt gedoeld op zelfstandig belastingplichti-
ge personenvennootschappen spreek ik kortweg over 'personenvennootschappen
waarin de participaties vrij verhandelbaar zijn.'

3           Probleemstelling

De fiscale wetgeving sluit voor het antwoord op de vraag of een vennootschap
zelfstandig belastingplichtig moet zijn voor de winst in de eerste plaats aan bij
de privaatrechtelijke wetgeving. Indien een vennootschap in die laatste wetgeving
wordt gekwalificeerd als rechtspersoon, is de vennootschap als 'lichaam' belas-
tingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Alleen voor het EESV gaat dit
uitgangspunt niet op, maar daarbij volgt de toerekening van het resultaat aan de
leden direct uit de EG-verordening tot instelling van het EESV. Vennootschappen
zijn bovendien subjectief belastingplichtige lichamen in de situatie waarin het
weliswaar niet in de bedoeling van de privaatrechtelijke wetgever ligt om ze als
rechtspersonen aan te merken, maar de participaties van de vennoten. eenvoudig
gezegd, vrij verhandelbaar zijn.

31 Essers 1993. p. 689: Zwemmer 1979. p. 1311-1312.
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In dit onderzoek staat de vraag centraal of de fiscale wetgeving eigenlijk wel
zou moeten aansluiten bij het huidige onderscheid in de privaatrechtelijke wetgeving

tussenpersonenvennootschappenenerzijdsenkapitaalvennootschappen-rechtsper-
sonen anderzijds. Met andere woorden: zou het feit dat een vennootschap volgens
de privaatrechtelijke wetgeving al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit wel een
rol moeten spelen bij de keuze door de fiscale wetgever voor transparantie dan

wel een zelfstandige belastingplicht? Of zou het onderscheid tussen fiscaal

transparante en subjectief belastingplichtige vennootschappen aan de hand van
andere criteria dienen te worden gemaakt? Moet er uberhaupt wel een fiscale
tweedeling bestaan tussen transparante en zelfstandig belastingplichtige vennoot-

schappen?
In het verlengde van het voorgaande speelt meer in het bijzonder de vraag

of de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan openbare personenvennootschappen
in Boek 7 titel 13 NBW tot gevolg moet hebben dat de openbare maatschap, de

VOF en de CV die rechtspersoonlijkheid bezitten hun fiscale transparantie verliezen.

4             Het belang van dit onderzoek

Over de verhouding tussen de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting

is reeds veel geschreven. Zo is in de literatuur uitvoerig verdedigd dat het
onduidelijk is wat de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting is. Ook is door
veel auteurs gesteld dat er geen rechtvaardiging bestaat voor een verschil in belas-

tingdruk tussen ondernemingen die onder de inkomstenbelasting en ondernemingen

die onder de vennootschapsbelasting vallen. Verder is in de literatuur al eerder

besproken of er binnen de vennootschapsbelasting plaats zou moeten zijn voor
een differentiatie in regime tussen verschillende soorten kapitaalvennootschappen,

overigens zonder dat daarmee doorgaans een mogelijke fiscale transparantie van
sommige kapitaalvennootschappen aan de orde wordt gesteld.32 Aan de andere

kant staat binnen de inkomstenbelasting de ruime toepassing van het onderne-
mingsbegrip van artikel 6 Wet IB 1964 ter discussie.33 Een van de oorzaken van
deze discussie is dat natuurlijke personen die maatschappelijk gezien niet als
ondernemers kunnen worden beschouwd, waaronder soms vennoten in een
personenvennootschap, onder omstandigheden toch onder het regime van de winst

uit onderneming uit artikel 6 Wet IB 1964 kunnen vallen. Gevolg daarvan is onder

andere dat deze natuurlijke personen veelal gebruik kunnen rnaken van aantrekke-

lijke fiscale ondernemingsfaciliteiten.

32     Zie o.a. Van Dijck 1962. p. 289: Essers 1992, p. 32-33.
33     Zie o.a. Essers 1997, p. 134-144, Jansen 1997, p. 581-588.
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In verband met het voorgaande is de fiscale wetgeving inmiddels op enkele
punten aangepast. In de eerste plaats kan de invoering per 1 januari  1997  van  hetnieuwe aanmerkelijkbelangregime worden genoemd. Met dit regime wordt onder
meer beoogd de belastingdruk ten aanzien van verschillende rechtsvormen meer
gelijkwaardig te doen zijn.'4 Verder gelden sinds 1 januari 1998 verscherpte
voorwaarden voor de toepassing van bepaalde ondernemingsfaciliteiten. 35

Ondanks dat er veel is geschreven over de verhouding tussen de vennoot-
schapsbelasting en de inkomstenbelasting is er tot nog toe weinig aandacht besteed
aan het vraagstuk of de huidige criteria voor het onderscheid tussen zelfstandig
belastingplichtige en transparante vennootschappen wel zijn gerechtvaardigd. 36
Zo zijn aan het rechtspersoonlijkheidscriterium slechts enkele korte beschouwingengewijd.37 In de fiscale literatuur wordt het in het algemeen namelijk als vanzelf-
sprekend beschouwd dat rechtspersonen subjectief belastingplichtig zijn voor de
winst en dat vennootschappen die door de wetgever volgens het systeem van het
Burgerlijk Wetboek geen rechtspersoonlijkheid bezitten in beginsel fiscaal
transparant zijn.

38

De vraag of rechtspersoonlijkheid een passend criterium is voor het
onderscheid tussen fiscale transparantie en een zelfstandige belastingplicht is
evenwel niet van ondergeschikte betekenis, aangezien aan deze differentiatie
belangrijke consequenties zijn verbonden. Hierbij kan niet alleen worden gedacht
aan gevolgen die reeds vanuit een andere invalshoek in de literatuur zijn
bekritiseerd, zoals het verschil in belastingdruk en verschillen ten aanzien van de
toepassing van fiscale ondernemingsfaciliteiten. Tevens zijn onder meer van belang
de gevolgen wat betreft de verliesverrekening en de bedrijfsopvolging. Het feit
dat aan het onderscheid tussen fiscaal transparante en zelfstandig belastingplichtige
vennootschappen zeer belangrijke consequenties zijn verbonden, leidt er bovendien
toe dat in de praktijk de keuze voor een rechtsvorm in het algemeen wordt gemaakt
aan de hand van fiscale in plaats van privaatrechtelijke overwegingen.

34      Kamerstukken H 1995-1996,24 761. nr. 3. p. 5 (MvT). Zie verder hoofdstuk 2. paragraaf 2.3.35          Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting  1964 c.a. Caanpassing van de oudedagsreserve
en de zelfstandigenaftrek alsmede vervallen van de vermogensaftrek). Kamerstukken H  1997-1998,
25 690.  Zie o.a. nr. 3, p. 3 (MvT): nr. 5, p. 1-2 (Verslag): nr. 6, p. 1-2 (NV).36 Deze criteria zijn wei ter discussie gesteld door Van Brunschot. Van Brunschot stelt eenkeuzemogelijkheid voor fiscale transparantie of een zelfstandige belastingplicht voor. Zie Van
Brunschot 1970, p. 20.
Vgl. tevens Grapperhaus  1966. p. 187-190: Roeloffs  1964, p.  105- 106.Zie tevens Koudijs  1993. p. 132. Koudijs is van mening dat niet de ondernemer (natuurlijke
persoon of lichaam). maar de onderneming toerekeningscentrum moet zijn. Dit is voor haar dereden om van rechtspersoonlijkheid te abstraheren.

37      Zwemmer 1978. p 1037-1051: Zwemmer 1982. p.  1-5 en p. 37-42: Zwemmer 1983. p. 21 -24.
38        Zie o.a. Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen  1960 1. p. 24-25. Van Roosmalen

1965. p. 88-89, p. 98-100 enp. 106: Stevens 1984, p. 57.
Meer impliciet o.a. Van Dijck  1984, p. 67: Grapperhaus  1966. p. 77 en p. 96: Rijkers  19961.
p. 33-34.
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De vraag of het bezit van rechtspersoonlijkheid zonder meer tot een
zelfstandige belastingplicht van vennootschappen moet leiden, wordt te meer van
belang nu naar verwachting Boek 7 titel 13 NBW spoedig zal worden ingevoerd.

Immers, enerzijds wordt de fiscale wetgever thans onvermijdelijk gesteld voor deze
vraag. Anderzijds is het niet ondenkbaar dat de privaatrechtelijke wetgever zijn
keuzes mede zal laten afhangen van fiscale implicaties. Zo behandelt Maeijer de
kwestie welke fiscale gevolgen toekenning van rechtspersoonlijkheid aan openbare
personenvennootschappen zal oproepen in zijn notitie onder de kernvraag: 'Moet
aan openbare personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid worden toegekend?

•39

Tijdens de vergadering van de Vereeniging Handelsrecht merkte hij bovendien

op dat als de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan openbare personenvennoot-
schappen fiscale gevolgen heeft, het hem verstandig lijkt om de fiscale transparantie
te waarborgen met de figuur van een openbare personenvennootschap zonder
rechtspersoonlijkheid.40 Hieruit moge blijken dat een nader onderzoek naar het
verband tussen privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid en subjectieve belasting-

plicht alleszins gewenst en noodzakelijk is.

5            Afbakening

De probleemstelling ziet op de belastingheffing over de winst op het grensvlak
van inkomstenbelastingen vennootschapsbelasting. Andere heffingswetten worden
buiten beschouwing gelaten.

In mijn onderzoek naar het antwoord op de vraag of rechtspersoonlijkheid
een passend criterium vormt voor het onderscheid tussen fiscale transparantie en
een zelfstandige belastingplicht staan vennootschappen waarbinnen een objectieve
onderneming in fiscale zin wordt uitgeoefend centraal. Een objectieve onderneming
wordt in het algemeen gedefinieerd als een duurzame organisatie van arbeid en

kapitaal, waarmee wordt beoogd om door deelname aan het maatschappelijke
productieproces winst te behalen.

In het onderzoek maak ik een vergelijking tussen transparante personenven-

nootschappen en zelfstandig belastingplichtige kapitaalvennootschappen met
meerdere aandeelhouders. Het criterium van vrije verhandelbaarheid bij personen-
vennootschappen komt wel aan de orde, maar de nadruk ligt op het rechtspersoon-
lijkheidscriterium. Waar ik spreek over personenvennootschappen doel ik op de
maatschap, VOF en CV die fiscaal transparant zijn, tenzij anders wordt vermeld.
De term kapitaalvennootschappen gebruik ik om de naar Nederlands recht opgerich-
te NV en BV aan te duiden.

39    Maeijer 1998. p. 5.
40 Vereeniging Handelsrecht  1999, p. 40.
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6            Uitgangspunt ten aanzien van de samenhang tussen privaatrecht
en fiscaal recht

Wat betreft de samenhang tussen privaatrecht en fiscaal recht wordt aangesloten
bij de leer van de eenheid der rechtsorde. Deze leer erkent dat het belastingrecht
deel uitmaakt van de algemene rechtsorde, maar houdt ook rekening met de eigen
aard van het fiscale recht. Genoemde leer doet enerzijds recht aan de stroming
uit het verleden die het privaatrecht als algemeen recht zag en het fiscale recht
als ondergeschikt daaraan beschouwde. Anderzijds komt zij tegemoet aan de
opvatting die volledig de nadruk legde op de eigen aard en doelstellingen van het
belastingrecht. Geppaart schrijft omtrent de leer van de eenheid der rechtsorde:

'Ten aanzien van het legislatieve aspect van het autonomievraagstuk brengt
deze leer mede dat de keuze der in het belastingrecht te gebruiken begrippen
moet worden ingegeven door de wens de tussen verschillende onderdelen van
het recht bestaande samenhang zo weinig mogelijk te verstoren. Dat brengt
mede dat een beroep op de eigen aard van het belastingrecht de wetgever er
niet toe mag brengen afwijkende begrippen te hanteren in gevallen waarin het
algemene recht over deugdelijk materiaal beschikt, maar ook dat in andere
gevallen het invoeren van zelfstandige begrippen noodzakelijk is.

,41

De leer van de eenheid der rechtsorde brengt dus met zich mee dat in het
belastingrecht in beginsel kan worden aangesloten bij privaatrechtelijke begrippen,
zoals het begrip rechtspersoon. Er moet echter wel worden onderzocht of een
privaatrechtelijke term geschikt is om in het belastingrecht te hanteren. Hiervoor
is het onvermijdelijk om dwarsverbanden te leggen tussen privaat- en fiscaal recht.
Voor het antwoord op de vraag of rechtspersoonlijkheid een passend criterium
vormt om een onderscheid te maken tussen fiscaal transparante en zelfstandig belas-
tingplichtige vennootschappen zijn in het bijzonder twee kwesties van belang. Welke
uitgangspunten hebben de fiscale wetgever voor ogen gestaan bij het maken van
deze tweedeling? En, welke voor het fiscale recht wezenlijke verschillen bestaan
er tussen vennootschappen die door de privaatrechtelijke wetgever wel en die niet
als rechtspersonen worden aangemerkt?

7            Plan van aanpak

In hoofdstuk 2 wordt onderzocht op welke uitgangspunten het huidige onderscheid
in de fiscale wetgeving tussen transparante en zelfstandig belastingplichtige
vennootschappen is gebaseerd. De gevonden uitgangspunten worden in de

41          Geppaart  1965,  p.   144- 145

10



Inleiding

hoofdstukken 3 tot en met 5 nader uitgewerkt, waarbij een dwarsverband tussen

privaat- en fiscaal recht wordt gelegd. Steeds zal hierbij een vergelijking worden
gemaakt tussen personenvennootschappen enerzijds en kapitaalvennootschappen

anderzijds. Bij deze vergelijking staat de vraag centraal welke voor het fiscale recht
wezenlijke verschillen er bestaan tussen personenvennootschappen en kapitaal-

vennootschappen in verband met het gegeven dat alleen die laatstgenoemde
vennootschappen in de privaatrechtelijke wetgeving als rechtspersonen worden
aangeduid. Ook de openbare personenvennootschap uit het ontwerp Boek 7 titel
13 NBW van Van der Grinten en het EESV zullen in het onderzoek worden betrok-
ken. Reden hiertoe is dat deze samenwerkingsverbanden evenals kapitaalvennoot-
schappen worden aangemerkt als rechtspersonen, terwijl net als bij personen-
vennootschappen tevens sprake is van een overeenkomst tussen de vennoten of
leden. De openbare personenvennootschap-rechtspersoon en het EESV bevinden
zich ten gevolge van deze twee kenmerken binnen het huidige wettelijke systeem

op het grensvlak van personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen.
In hoofdstuk 6 zullen de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken aan de

hand van opvattingen in de fiscale literatuur en fiscale ontwikkelingen op wetgevend
gebied in een breder kader worden geplaatst. In hoofdstuk 7 tenslotte zal ik in

hoofdlijnen aangeven welke wijzigingen in de fiscale wetgeving naar mijn mening
wenselijk zijn.

8            Terminologie

8.1 Inleiding

In dit onderzoek staat een vergelijking tussen personenvennootschappen en

kapitaalvennootschappen, en daarmee, wat betreft het vennootschapsvermogen,
een vergelijking tussen goederengemeenschappen en rechtspersoonlijkheid, centraal.
Hierna wordt eerst kort aangegeven wat deze begrippen binnen de privaatrechtelijke
wetgeving betekenen voor het vermogen van de vennootschap.

Dwars door het onderscheid tussen personenvennootschappen en kapitaalven-
nootschappen kan een materieel onderscheid worden gemaakt tussen open en
besloten verhoudingen. Met deze onderscheiding doel ik op de rechtsverhouding
tussen de vennoten in een personenvennootschap of tussen de aandeelhouders in
een kapitaalvennootschap onderling. De vennoten in een personenvennootschap
en de aandeelhouders in een kapitaalvennootschap duid ik hierna gezamenlijk aan
als deelne,ners in een vennootschap. Aangezien de termen open en besloten

verhouding in het navolgende regelmatig worden gehanteerd, worden ook zij hierna
eerst toegelicht.
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Hoofdstuk 1

8.2 Rechtspersoonlijkheid van kapitaalvennootschappen

Over de inhoud van het begrip rechtspersoon en het daaraan verbonden antwoord
op de vraag welke entiteiten rechtspersonen zijn dan wel door de wetgever als
rechtspersonen zouden moeten worden aangemerkt. bestaat geen overeenstemming
in de literatuur. Ook ten aanzien van de vraag wat het nu betekent dat een bepaalde
entiteit rechtspersoonlijkheid bezit, bestaan verschillende theorieen. 42

De wetgever onthoudt zich van een definitie van het begrip rechtspersoon.
In de toelichting van Meijers op het ontwerp Boek 2 BW wordt opgemerkt:

'Een definitie wat een rechtspersoon is. wordt in het ontwerp niet gegeven,
wei een opsomming der organisatievormen, die als rechtspersonen worden
aangemerkt. Er zijn tussen een rechtspersoon en een of meer voor een bepaald
doel bestemde zaken zoveel tussenvormen, dat ergens een grens moel worden
getrokken en dat het gevaarlijk is dat aan de hand van een algemene definitie
te doen. ·43

Uit deze passage kan worden afgeleid dat Meijers het oog heeft gehad op een
gesloten stelsel van rechtspersonen. Een gesloten stelsel houdt in dat de wettelijke
consequenties die aan het bezit van rechtspersoonlijkheid worden verbonden alleen
voor die entiteiten gelden die bij of krachtens de wet als rechtspersonen worden
aangemerkt.44 Onder deze categorie entiteiten vallen onder meer de NV en BV,
waarvan in artikel 2:3 BW uitdrukkelijk wordt gezegd dat zij rechtspersoonlijkheid
bezitten.

De vraag rijst welke wettelijke gevolgen aan het bezit van rechtspersoon-
lijkheid zijn verbonden. Artikel 2:5 BW bepaalt hieromtrent niet meer en niet
minder dan dat een rechtspersoon wat betreft het vermogensrecht gelijk staat met
een natuurlijke persoon, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. Deze gelijk-
stelling impliceert dat een BV of NV, evenals een natuurlijke persoon, zelfstandig
drager van rechten en verplichtingen kan zijn. Ook entiteiten die door de wetgever
niet als rechtspersonen worden aangemerkt, zoals de VOF, kunnen in meerdere
opzichten zelfstandige dragers van rechten en plichten zijn. De entiteiten die de
wetgever als rechtspersonen heeft willen aanmerken, kunnen ingevolge artikel 2:5
BW bovendien eigenaren zijn van zaken, schuldenaren zijn en aan hen kunnen
vermogensrechten toebehoren. Aangezien de BV en NV rechtspersoonlijkheid
bezitten in de door de wetgever bedoelde zin, behoort het vennootschapsvermogen

42     Zie o.a. Houwing 1939.
43     Meijers 1954. p. 121.
44 Zie omtrent de keuze van Meijers voor een gesloten stelsel en de reacties daarop vanuit de

literatuur Peters  1997, p.  15-28.
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privaatrechtelijk gezien dus niet aan hun aandeelhouders. maar aan de BV en NV
zal f toe. 45

8.3 De (goedere,i)gemeenschap bij een personenvennootschap

Personenvennootschappen worden in het systeem van de wet naar huidig recht
niet als rechtspersonen aangemerkt. Ook de heersende leer en de rechtspraak kennen
tot nog toe geen rechtspersoonlijkheid aan personenvennootschappen toe. In het
systeem van de wet betekent dit dat de goederen-'6 van een personenvennootschap
niet aan de vennootschap zalf toebehoren, maar aan de vennoten gezamenlijk. 47

Indien aan de openbare personenvennootschap in Boek 7 titel 13 NBW rechtsper-

soonlijkheid wordt toegekend. komt hierin verandering; het vennootschapsvermogen
behoort dan juridisch gezien aan haarzelf toe.

Indien een of meer goederen aan twee of meer deelgenoten toebehoren, is
sprake van een goederengemeenschap of kort gezegd gemeenschap.48 Wettelijke
bepalingen omtrent de gemeenschap zijn opgenomen in Boek 3 titel 7 BW. Er
kunnen twee categorieen gemeenschappen worden onderscheiden: eenvoudige
en bijzondere gemeenschappen. Eenvoudige gemeenschappen zijn alle gemeen-
schappen die niet door de wetgever expliciet zijn benoemd. Bijzondere gemeen-
schappen zijn de in artikel 3:189 BW genoemde gemeenschappen. Onder de

bijzondere gemeenschappen vallen onder meer het maatschapsvermogen en het
vennootschapsvermogen bij een VOF. De bijzondere gemeenschappen worden
geregeld in Boek 3 titel 7 afdeling 2 BW. Artikel 3:189 BW bepaalt dat de
bepalingen van deze afdeling niet van toepassing zijn op onder meer de maatschap
en de VOF zolang zij niet zijn ontbonden.49 Gedurende hun bestaan worden de

maatschap en VOF geregeerd door de bepalingen van Boek 7A titel 9 BW: de VOF
tevens door de bijzondere bepalingen uit het Wetboek van Koophandel. Na
ontbinding van het samenwerkingsverband geldt Boek 3 titel 7 afdeling 2 BW,
waarin onder meer bepalingen omtrent de verdeling van de goederengemeenschap

45 Vgl. tevens Meijers  1954, p. 170, toelichting op art.  3.1.1.11 ten aanzien van de algemeenheid

van goederen: 'De algemeenheid verschiIt echter van een rechtspersoon hierin, dat er niet een
afzonderlijk rechtssubject is, waaraan de algemeenheid van goederen toebehoort (eigen curs.)

maar dat zij toekomt aan rechtssubjecten, die reeds ook afgezien van dit afgescheiden vermogen,
als zodanig worden erkend.'

46     Zaken en vermogensrechten.
47 Vennoten kunnen volstaan met de inbreng van arbeid. Het is dus mogelijk dat er bij de aanvang

van het samenwerkingsverband nog geen vennootschapsvermogen is, maar dat dit vermogen
geleidelijk wordt gevormd.

48    Art. 3:166 BW.
49     Zij het dat hetgeen in deze afdeling is geregeld gedeeltelijk reeds op andere gronden v66r de

ontbinding geldt. Vgl. bv. Asser/Maeijer 1995 (5-V). p. 207.
Bovendien wordt algemeen aangenomen dat Boek 3 titel 7 BW eveneens van toepassing is bij
uittreden van een vennoot met voortzetting van de vennootschap door de overige vennoten. Zie
oa. Perrick 1997, p. 329.
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tussen de vennoten zijn opgenomen. Bovendien geldt dan afdeling 1 voorzover
daarvan in afdeling 2 niet wordt afgeweken.

Tegenwoordig wordt in het algemeen aangenomen dat ook bij een CV sprake
kan zijn van een goederengemeenschap van de beherend en commanditaire vennoten
gezamenlijk. In verband met de arresten van de Hoge Raad van 4 januari  1937.
NJ  1937.586 en van 3 februari  1956, NJ  1960,120 werd in het verleden weI anders

gedacht; commanditaire vennoten zouden geen deelgenoten in een vennootschappe-
lijke goederengemeenschap met de beherend vennoot of vennoten kunnen zijn.

50

Het vermogen zou toebehoren aan de beherend vennoot of vennoten. Impliciet
kan inmiddels uit het arrest van de Hoge Raad van 26 maart 1965, NJ 1966, 328
worden afgeleid dat ook de Hoge Raad van mening is dat een goederengemeenschap
van de beherend en commanditaire vennoten tezamen kan bestaan. 51

8.4 Besloten verhoudingen

Van een besloten verhouding spreek ik in de situatie waarin een samenwer-
kingsverband intuitu personae, hetgeen wil zeggen met het oog op de persoon van
de wederpartij, wordt aangaan. In een volledig besloten verhouding zijn het dezelfde
personen die het economische belang bij de onderneming hebben en die de
zeggenschap in de onderneming uitoefenen. In de praktijk blijkt vaak dat zij tevens
arbeid in de onderneming verrichten.

Het feit dat bij een personenvennootschap sprake is van een overeenkomst
tussen de vennoten wijst reeds in de richting dat er tussen hen een besloten verhou-
ding bestaat. In de bepalingen in Boek 7A BW en het Wetboek van Koophandel
komt tot uitdrukking dat ook de wetgever bij personenvennootschappen is uitgegaan
van een besloten verhouding. Zo volgt uit artikel 7A: 1676 BW als aanvullend recht
dat vennoten in een personenvennootschap over en weer worden geacht elkaar
de bevoegdheid te hebben gegeven om zelfstandig voor rekening van de vennoot-
schap beheershandelingen te verrichten. Niet minder ook uit artikel 7A:1683 BW,
op grond waarvan een personenvennootschap onder meer bij het overlijden van
een vennoot in beginsel wordt ontbonden, blijkt het uitgangspunt van de wetgever
dat een personenvennootschap intuitu personae is aangegaan.

Bij kapitaalvennootschappen kan evenzeer sprake zijn van een besloten
verhouding. Uitgangspunt van de wetgever ten aanzien van deze vennootschappen
is evenwel een tweedeling tussen economisch belang en zeggenschap van aandeel-
houders enerzijds En bestuur anderzijds. In een besloten samenwerkingsverband

50     HR 4 januari 1937, NJ 1937,586 (Erik Schaaper CV). HR 3 februari 1956, NJ 1960. 120
(Hardyh.

51       HR 26 maart 1965. NJ  1966. 328 (De Rooy-De Rooy). Zie hieromtrent o.a. Asser/Maeijer 1995
15-V). p. 430-432: Meijers 1996, p. 147 e.v.: Van der Ploeg 1961.
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zullen deze feitelijk samengaan.51 De formeel dualistische BV-structuur doet daar
niet at aan een dubbele hoedanigheid van de deelnemers en aan onderlinge rechten
en plichten die zij bij het oprichten van de BV wensen te creeren of waaraan zij

na omzetting van een personenvennootschap in een BV geen afbreuk willen doen.
Door een besloten personenvennootschap om te zetten in een BV bewerkstelligt
men dat het toepasselijke fiscale regime wijzigt en de bepalingen van Boek 2 BW
van toepassing worden. Hierdoor verandert de interne organisatie,53 maar in het
algemeen wordt niet beoogd rechten en plichten van de deelnemers onderling te
wijzigen. Juist het feit dat in besloten verhoudingen sprake is van een samenwer-
kingsverband, en aandeelhouders aldus tevens bestuurders en/of werknemers van
de BV zijn, versterkt dat zij zich in vergelijkbare zin als bij een personenvennoot-
schap naar redelijkheid en billijkheid tegenover elkaar moeten gedragen.54 Voor

personenvennootschappen volgt een en ander uit artikel 6:248 BW. Artikel 2:8
BW geeft hiervoor expliciet een wettelijke basis ten aanzien van kapitaalvennoot-

schappen.

Ook de Hoge Raad erkent in zijn arrest Van den Berge/Verenigde Bootlieden
BV dat het gegeven dat sprake is van een besloten samenwerkingsverband, gevolgen
heeft voor de verhoudingen binnen de vennootschap.55 In dit arrest was het volgende
aan de orde. Verenigde Bootlieden BV had ten doel het verlenen van diverse
diensten ten behoeve van de scheepvaart en was opgericht als samenwerkingsver-
band tussen bootlieden. De aandeelhouders van de BV waren aldus als bootlieden
tevens werkzaam voor de BV. Na enige tijd had de BV aanzienlijke winstreserves

opgebouwd. Binnen de bestaande structuur was het evenwel fiscaal nadelig om
de binnen de onderneming overtollige winstreserves uit te keren. Daarom droeg
iedere aandeelhouder zijn aandelen over aan een persoonlijke Holding BV.
Aangezien enkele aandeelhouders slechts een belang hadden van 4% tot 5% werd
bovendien besloten hun belang door een emissie te vergroten tot minimaal 5%.
Aldus kon worden bereikt dat ook hun Holding BV de uit te keren winstreserves
in verband met de toepassing van de deelnemingsvrijstelling onbelast zou kunnen
incasseren.56

Van den Berge, 6dn van de aandeelhouders, had onder meer als bezwaar tegen
deze handelwijze dat zijn aandelenbezit door de emissie daalde van afgerond  18%
naar 17%. Hij stelde dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel van artikel 2:201,
tweede lid, BW was gehandeld. Van den Berge werd door hof en Hoge Raad in

52     Zie ook Raaijmakers 1991 I, p. 210 en p. 214: Raaijmakers 1994, p. 340 e.v.
53     Zie ook Raaijmakers 1997 I. p. 438.
54 Vgl. Raaijmakers 1994. p. 340-348: Raaijmakers  1991  1, p 203-221.
55        HR 31 december  1993, NJ  1994.436. Zie omtrent een ander aspect van dit arrest hoofdstuk

5, paragraaf 5.2
56       Uit HR 5 november  1997,  BNB 1998/38 blijkt overigens dat de deelnemingsvrijstelling ook

bU een bezit van minder dan 5% van de aandelen in veel gevallen van toepassing is. Dit arrest
komt aan de orde in hoofdstuk 7, paragraaf 5.3.

15



Hoofdstuk I

het ongelijk gesteld. De Hoge Raad oordeelde dat niet kan worden gesproken van
een schending van het beginsel van gelijke behandeling ingeval

'voor de ongelijke behandeling een redelijke en objectieve rechtvaardiging
kan worden aangewezen.

·57

Die rechtvaardiging werd door het hof met name daarin gevonden dat door de
handelwijze de ongelijke fiscale positie van vier aandeelhouders werd opgeheven,
terwijl het belang van de overige aandeelhouders relatief gezien slechts weinig
daalde. De Hoge Raad gaf aan dat de essentie van de gedachtengang van het hof
kon worden gevonden in

'het bijzondere karakter van de vennootschap als samenwerkingsverband van
aandeelhouders die tevens elkaars collega's als werknemers van de vennoot-
schap zijn.'58

Vervolgens overwoog de Hoge Raad:

'Het hof heeft het verschil in fiscale positie tussen de vier kleine aandeelhouders
en de overige aandeelhouders kennelijk niet beschouwd als een aan de
aandeelhouders persoonlijk rakende omstandigheid. maar als een niet bij dat
karakter passende complicatie die bij uitkering van door gezamenlijke
inspanningen gevormde reserves tot onbillijke gevolgen zou leiden en derhalve

,59nadelig zou zijn voor de verhoudingen binnen de vennootschap.

Raaijmakers stelt dat in dit arrest eigenlijk een invulling wordt gegeven aan de
norm van de redelijkheid en billijkheid in artikel 2:8 BW.6  Die norm vervult een
voornamere rol naarmate de verhouding tussen de aandeelhouders meer besloten
is en feitelijk sprake is van een samenwerkingsverband tussen aandeelhouders,
zoals bij een besloten personenvennootschap. Het gegeven dat kapitaalvennoot-
schappen rechtspersoonlijkheid bezitten, staat er niet aan in de weg dat aandeel-
houders in een besloten kapitaalvennootschap zich, in vergelijkbare zin als bij een
personenvennootschap, naar redelijkheid en billijkheid tegenover elkaar moeten
gedragen. Artikel 2:5 BW bepaalt omtrent de rechtspersoonlijkheid immers slechts
dat een rechtspersoon wat het vermogensrecht betreft met een natuurlijke persoon
gelijk staat. Het bezit van rechtspersoonlijkheid hoeft er dus niet aan in de weg

57      R.0.4.3.1. van de Hoge Raad.

58    R.0.4.3.3.
59    R.0.4.3.4.
60 Annotatie Raaumakers  bij  HR  31-12-1993.  NJ  1994,  436.  AA  1994.  10  (Van  den  Ber-

ge/Verenigde Bootlieden). p. 668.
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te staan dat ook tussen aandeelhouders onderling vergelijkbare rechten en plichten
bestaan als tussen vennoten.

Uit de opzet van het Burgerlijk Wetboek, de inrichting van de BV in Boek
2 BW en de wetsgeschiedenis volgt evenwel dat de wetgever bij kapitaalvennoot-
schappen niet heeft gedacht aan een mogelijke rechtsbetrekking tussen aandeelhou-
ders onderling die vergelijkbaar is met die tussen vennoten in een personenven-
nootschap. Kapitaalvennootschappen zijn ondergebracht in Boek 2 BW, dat handelt
over rechtspersonen. Ondanks dat aan openbare personenvennootschappen naar
komend recht naar verwachting (onder voorwaarden) rechtspersoonlijkheid wordt
toegekend, zullen deze vennootschappen niet in Boek 2 BW worden opgenomen,
maar in Boek 7 BW, getiteld 'Bijzondere overeenkomsten.' In de toelichting op
het ontwerp BW stelt Meijers:

'Bij de naamloze vennootschap bestaan contractuele verhoudingen tussen de
oprichters slechts tot de oprichting der N.V. is voltooid; deze contractuele
verhoudingen hebben juist ten doel tot de oprichting der rechtspersoon, de
naamloze vennootschap te komen. Daarna bestaan tussen de leden der N.V.
slechts lidmaatschapsverhoudingen.

,61

De privaatrechtelijke wetgever heeft derhalve niet gedacht aan een onderscheid
tussen besloten verhoudingen enerzijds en open verhoudingen anderzijds. In plaats
daarvan is een duidelijke scheiding aangebracht tussen personenvennootschappen
en kapitaalvennootschappen. waarmee niet altijd evenveel recht wordt gedaan aan
de materiele werkelijkheid.

8.5 Open verhoudingen

Van een volledig open organisatie spreek ik als het economische belang bij een
organisatie niet in handen ligt van degenen die de organisatie besturen en arbeid
verrichten in de organisatie. Van een volledig open kapitaalvennootschap is sprake
indien de formeel wettelijke tweedeling tussen aandeelhoudersvergadering en
bestuur zich daadwerkelijk voordoet.

De situatie waarin sprake is van een volstrekt open verhouding, waarbij
degenen die kapitaal verschaffen niet degenen zijn die het beleid bepalen. komt
het duidelijkst tot uitdrukking bij grote beurs-NV's. Tegenwoordig moeten bij die
openheid echter wel nuances worden aangebracht. Geleidelijk is namelijk een
grotere concentratie van aandelen bij met name institutionele beleggers ontstaan.
Deze beleggers proberen meer invloed uit te oefenen binnen de onderneming, omdat
zij vanwege de omvang van hun aandelenpakket de aandelen niet eenvoudig kunnen

61    Meijers 1954, p. 17.
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afstoten en dus langdurig als aandeelhouders aan de onderneming zijn verbonden.62

De laatste tijd is ook in andere opzichten meer aandacht ontstaan voor de zeggen-
schap van aandeelhouders. De discussie over corporate governance sluit hierbij
aan.63

Een open organisatie kan zich niet alleen voordoen bij kapitaal-, maar ook
bij personenvennootschappen. In de praktijk bestaan voornamelijk CV's waarbij
feitelijk een tweedeling wordt gecreeerd tussen economisch belang en zeggenschap.
In het verleden werd met name de privaatrechtelijke figuur van een CV met een
in aandelen verdeeld kapitaal hiervoor gebruikt. Aangezien de wettelijke bepalingen
omtrent de CV van aanvullend recht zijn, konden de rechten en plichten van
commanditaire vennoten naar analogie van die van aandeelhouders in een NV
worden geregeld.64 Zo was het mogelijk om aandelen aan toonder aan comman-
ditaire vennoten uit te geven. De figuur van de CV op aandelen is medio 1975
afgeschaft. Sindsdien bepaalt artikel 19, derde lid, WvK dat de CV geen in aandelen
verdeeld kapitaal heeft. Deze bepaling staat er evenwel niet aan in de weg om een
CV te creeren die wat betreft de rechtsverhouding tussen de deelnemers onderling
grote gelijkenis vertoont met een open kapitaalvennootschap. Uit de memorie van
toelichting op het wetsvoorstel tot afschaffing van de CV met een in aandelen
verdeeld kapitaal blijkt namelijk dat de praktische consequenties van de afschaffing
van deze rechtsvorm vrij beperkt zijn. Het blijft bijvoorbeeld mogelijk om een CV
op te richten waarin de participaties vrij verhandelbaar zijn.65 Alleen de formalitei-
ten terzake van de overdracht van een participatie wijzigen door afschaffing van
de CV met een in aandelen verdeeld kapitaal, zo vermeldt de parlementaire
geschiedenis.

66

In het verlengde van het voorgaande worden tegenwoordig in de praktijk veel
CV's opgericht met tan beherend vennoot-bestuurder en veel commanditaire venno-
ten-vermogensverschaffers.67 Het financiele belang van de beherend vennoot is
vrijwel alleen gelegen in een beheersvergoeding. De risico's in verband met de

aansprakelijkheid van de beherend vennoot zijn beperkt, doordat niet een natuurlijke
persoon, maar een kapitaalvennootschap met een relatief gering vermogen beherend
vennoot is. De commanditaire vennoten zijn louter kapitaalverschaffers die zich
via hun bank inschrijven voor deelname in de CV. De vennootschapsovereenkomst
wordt derhalve allerminst intuitu personae aangegaan.68 De persoon van de
individuele commanditaire vennoten staat volledig op de achtergrond. Het gegeven

62     Zie ook Van Duijn 1998. p. 28: Raaijmakers 1996. p. 19: Rietkerk 1998. p. 289.
63 Zie hierover o.a. Commissie Corporate Governance 1997, Frijns, Mensonides & Scheurs  1995,

p. 265-270, Raaijmakers & De Ridder 1996. Timmerman 1996 I, p. 201-202.
64    Lowensteyn 1973, p. 178-184.
65      Zij het dat dergelijke CV's vanwege de fiscale implicaties tegenwoordig nauwelijks voorkomen.
66     Kamerstukken II 1972, 12 055, nr. 3. p. 4-5 (MvT).
67     Bv. Barbizon Palace CV en diverse scheepvaart-CV's.
68    Vgl. bv. de statuten van Barbizon Palace CV besproken in Slagter 1986. p. 206-207.
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dat de deelnemers zich niet rechtstreeks tot elkaar richten, maar zich bij een bank
inschrijven voor hun deelname, staat niet aan het bestaan van een vennoot-
schapsovereenkomst tussen de vennoten onderling in de weg. Uit het arrest van

de Hoge Raad van 10 januari 1968, NJ 1968,134 blijkt dat het voldoende is dat
de vennoten afzonderlijk hun wil tot deelname onder vooraf bepaalde voorwaarden
kenbaar maken door het nemen van een participatie.

Bij een maatschap is een open verhouding eveneens denkbaar. De wet bepaalt
slechts dat een maatschap een overeenkomst is, waarbij meerdere personen zich
verbinden om iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk het daaruit ontstane
voordeel met elkaar te delen. Niet is vereist dat de door de vennootschap te
ontplooien activiteiten door de vennoten zelf worden verricht, zij het dat de
wetgever daar wel in de eerste plaats aan heeft gedacht.69 In de praktijk komen
ook maatschappen voor waarin de vennoten weliswaar allen werkzaam zijn, maar
de persoonlijke betrekking onderling wegens het grote aantal vennoten op de achter-
grond staat.m Hierbij kan worden gedacht aan grote accountants- en advocaten-
maatschappen, waarvan sommige inmiddels zelfs zijn omgezet in een NV.

8.6 Conclusie

In het privaatrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen kapitaalvennootschappen
enerzijds en personenvennootschappen anderzijds. Kapitaalvennootschappen
worden in artikel 2:3 BW expliciet als rechtspersonen aangemerkt, hetgeen met
zich meebrengt dat het vennootschapsvermogen juridisch gezien aan de vennoot-
schap zelf toebehoort. Personenvennootschappen bezitten volgens het systeem
van de wet, de rechtspraak en de heersende leer daarentegen (nog) geen rechtsper-
soonlijkheid, van welke gedachte ook ik in het navolgende zal uitgaan. In meerdere

opzichten zijn ook openbare personenvennootschappen weliswaar zelfstandige
dragers van rechten en plichten, waardoor sommige auteurs deze vennootschappen
reeds naar huidig recht als rechtspersonen aanmerken, maar het vermogen van een
personenvennootschap vormt in het systeem van de wet een goederengemeenschap.
Dit houdt in dat het vennootschapsvermogen juridisch gezien niet aan de
vennootschap, maar aan de vennoten gezamenlijk toebehoort.

Dwars door het wettelijke onderscheid tussen personen- versus kapitaalven-
nootschappen kan een materiele splitsing worden gemaakt tussen besloten en open
vennootschapsverhoudingen. Bij een volledig besloten verhouding is feitelijk sprake
van een samenwerkingsverband tussen de deelnemers; degenen die het economische
belang bij de onderneming hebben, oefenen ook de zeggenschap in de onderneming
uit en/of verrichten arbeid in de onderneming. De persoon van de individuele

69    Vgl. Van Oven 1969, p. 357-358, n.a.v. HR 10 januari 1968. NJ 1968,134.
70 Vgl. Raaijmakers 1999. p. 21. Van Schilfgaarde 1975, p. 253.
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deelnemers staat daardoor op de voorgrond. Bij volstrekt open verhoudingen is
het economische belang daarentegen niet in handen van degenen die de onderne-

ming besturen en arbeid in de onderneming verrichten.
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HOOFDSTUK 2

De uitgangspunten van de fiscale wetgever

1           Inleiding

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke uitgangspunten de fiscale wetgever
voor ogen hebben gestaan bij het maken van een onderscheid tussen transparante
en subjectief belastingplichtige vennootschappen. Met andere woorden: op grond
van welke argumenten heeft de fiscale wetgever vennootschappen die volgens het
systeem van het Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid bezitten als zelfstandig
belastingplichtige lichamen aangemerkt en voor overige vennootschappen een
fiscale transparantie ingevoerd, tenzij de participaties daarin vrij verhandelbaar
zijn? Om het belang van het onderscheid tussen fiscaal transparante en zelfstandig

belastingplichtige vennootschappen te verduidelijken, bespreek ik, alvorens op
deze vraag in te gaan, welke consequenties aan de fiscale transparantie dan wel
zelfstandige belastingplicht zijn verbonden. Daarbij maak ik een vergelijking tussen

transparante personenvennootschappen en zelfstandig belastingplichtige kapitaal-
vennootschappen en beperk ik mij tot de belangrijkste gevolgen voor de
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

2          De belastingdruk

2.1 Inleiding

Aan het onderscheid tussen fiscale transparantie en een zelfstandige belastingplicht
zijn belangrijke consequenties verbonden. Een zeer belangrijk verschil waartoe
dit onderscheid leidt, is het verschil in belastingdruk. dat hierna wordt toegelicht.

2.2 Belastingdruk bij fiscaal transparante personenvennootschappen

De vennoten in een fiscaal transparante personenvennootschap worden rechtstreeks
in de belastingheffing betrokken. Rechtspersonen die vennoot zijn in een dergelijke
vennootschap zijn 35% vennootschapsbelasting verschuldigd over hun winstaandeel.

Vennoten-natuurlijke personen vallen daarentegen onder het regime van de
inkomstenbelasting. Indien binnen een personenvennootschap een objectieve
onderneming wordt uitgeoefend, komt ten aanzien van deze vennoten artikel 6.
eerste lid, Wet IB 1964 aan de orde. Dit artikel bepaalt:
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'Winst uit onderneming geniet hij voor wiens rekening een onderneming wordt
gedreven, daaronder begrepen hij, die anders dan als aandeelhouder, medege-
rechtigd is tot het vermogen van een onderneming.'

Het criterium uit artikel 6, eerste lid, Wet IB 1964 is voor een groot deel ingevuld
door de jurisprudentie. In de regel zal het winstaandeel van een vennoot op grond
van deze bepaling als winst uit onderneming worden belast. Heffing geschiedt in
beginsel tegen het progressieve tarief. In het navolgende zal er steeds vanuit worden
gegaan dat inderdaad wordt voldaan  aan het criterium van artikel  6  Wet  IB   1964.
tenzij anders wordt vermeld.

2.3 Betastingdruk bij zeustandig belastingplichtige kapitaalvennootschappen

Kapitaalvennootschappen zijn als lichamen zelfstandig belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. De jaarwinst van een kapitaalvennootschap wordt belast
tegen een tarief van 35%. De vennootschap kan dividenden en andere uitdelingen
die zij aan haar aandeelhouders doet niet ten laste van haar winst brengen.' Wel
kan zij onder andere arbeidsbeloningen die aandeelhouders in hun hoedanigheid
van werknemers ontvangen ten laste van haar winst brengen.2

Voor een rechtspersoon die aandeelhouder is. geldt eveneens het
vennootschapsbelastingregime. Indien zijn aandelenbelang valt aan te merken als
een deelneming in de zin van artikel 13 Wet Vpb 1969, zijn de uitdelingen die hij
ontvangt onbelast en worden ook de vermogensmutaties in beginsel buiten de
heffing gelaten. In overige situaties worden zowel uitdelingen als vermogensmuta-
ties bij vervreemding van de aandelen in de vennootschapsbelasting betrokken.3

Een natuurlijke persoon die aandeelhouder is, valt daarentegen onder de
toepassing van de Wet IB 1964. Indien de aandelen tot zijn ondernemingsvermogen
behoren, zijn zowel uitdelingen4 als vermogensmutaties bij vervreemding van de
aandelen belast. De voordelen worden in beginsel als winst uit onderneming belast
tegen het progressieve tabeltarief, dat kan oplopen tot 60%. De belastingheffing
bij de vennootschap en de aandeelhouder tezamen leidt tot een dubbele druk van
vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Ten aanzien van natuurlijke personen wier aandelen tot hun privt-vermogen
behoren, gelden andere regels. Ten tijde van de totstandkoming van de Wet IB
1964 vielen deze aandeelhouders allen onder het regime van de inkomsten uit
vermogen. Als inkomsten uit vermogen worden onder meer belast de dividenden

1 Art. 9 en 10 Wet Vpb 1969.
2       Zie paragraaf 3.7 van dit hoofdstuk.
3 Tenzij meegekocht dividend op grond van goed koopmansgebruik kan worden afgeboekt op

de kostprijs van de aandelen zodra het meegekochte dividend wordt uitgedeeld.
4      Zie de vorige noot.
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en hetgeen bij inkoop of liquidatie wordt ontvangen boven het gemiddeld op de
aandelen gestorte kapitaal. Belastingheffing vindt in beginsel plaats tegen het
progressieve tarief, hetgeen ook hier leidt tot een dubbele druk van vennoot-

schapsbelasting en inkomstenbelasting. Vermogensmutaties bij vervreemding van
de aandelen blijven in dit regime evenwel buiten de heffing. Voor aandeelhouders
met een aanmerkelijk belang in de zin van artikel 39, derde lid, Wet IB 1964(oud)
gold naast het regime van de inkomsten uit vermogen het regime van de winst uit
aanmerkelijk belang, op grond waarvan vermogensmutaties wel in de belasting-
heffing werden betrokken. Dit geschiedde tegen een tarief van 20%. De aanmerke-

lijkbelangheffing van artikel 39 Wet IB 1964(oud) had volgens de wetgever tot
doel te voorkomen dat aandeelhouders met een machtspositie de winst in de
kapitaalvennootschap oppotten en bij vervreemding belastingvrij realiseren,
waardoor zij in wezen belastingheffing over inkomsten uit vermogen ontgaan.5
De samenhang tussen het regime van de winst uit aanmerkelijk belang en het regime
van de inkomsten uit vermogen kwam op verschillende plaatsen in de Wet IB
1964(oud) tot uitdrukking.6

Per 1 januari 1997 is het aanmerkelijkbelangregime ingrijpend gewijzigd.
De regimes voor de inkomsten uit vermogen en de winst uit aanmerkelijk belang
zijn losgekoppeld. Een aandeelhouder die geen aanmerkelijk belang in de zin van
artikel  2Oa  Wet  IB 1964 heeft, blijft onder het regime  van de inkomsten  uit

vermogen vallen. Ten aanzien van deze aandeelhouder blijft derhalve sprake van
een dubbele heffing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. De
aanmerkelijkbelanghouder geniet ten aanzien van zijn aanmerkelijkbelangpakket
in beginsel echter geen inkomsten uit vermogen meer. Zowel uitdelingen als
vermogensmutaties worden bij hem voortaan als winst uit aanmerkelijk belang
belast en wel tegen een tarief van 25%. Bij de keuze voor een vast tarief van 25%
is rekening gehouden met het feit dat over de winst (doorgaans) reeds
vennootschapsbelasting is geheven: Het klassieke stelsel dat zowel kapitaalven-
nootschap als aandeelhouder zelfstandig belast, wordt ten aanzien van de
aanmerkelijkbelanghouderhiermee materieel doorbroken. De dubbele heffing over
de winst van de kapitaalvennootschap en de vermogensinkomsten van de
aandeelhouder is voor de aanmerkelijkbelanghouder feitelijk vervangen door een
gecombineerde heffing van twee belastingen.

5      Zie o.a. Kamerstukken II 1962-1963.5 380. nr. 19, biz. 7 Ik (MvA).
6     Zie art. 59 Wet IB 1964(oud) en de minimumkapitaairegel van art. 39, vierde lid, Wet IB

1964(oud).

7         Kamerstukken Il 1995-1996,24761, nr. 3. p. 5 (MvT).
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2.4 Conclusie

Tussen fiscaal transparante personenvennootschappen en zelfstandig belastingplich-
tige kapitaalvennootschappen bestaat een belangrijk verschil in belastingdruk. Dit
onderscheid komt met name tot uitdrukking bij natuurlijke personen die als vennoot
dan wel als aandeelhouder deelnemen in een vennootschap. Voor lichamen die
deelnemen in een vennootschap maakt de belastingdruk in verband met de
toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de regel geen verschil.

Is sprake van een personenvennootschap dan wordt de winst bij een vennoot-
natuurlijke persoon direct met inkomstenbelasting belast tegen het progressieve
tarief. De winst van een kapitaalvennootschap wordt daarentegen niet alleen direct
tegen het tarief van 35% in de vennootschapsbelasting betrokken, maar uiteindelijk
ook bij de aandeelhouders in de inkomstenbelasting. Ten aanzien van
aanmerkelijkbelanghouders wordt in de hoogte van het tarief rekening gehouden
met de voordruk van de vennootschapsbelasting. Overige aandeelhouders worden
evenwel in beginsel tegen het progressieve tarief belast, zodat sprake is van een
dubbele druk van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. De verschillen
in belastingdruk spelen voor natuurlijke personen een belangrijke rol bij de keuze
voor de rechtsvorm van een personenvennootschap dan wel kapitaalvennootschap.
Bij lage winsten is de belastingdruk lager ingeval wordt gekozen voor de rechtsvorm
van een transparante personenvennootschap. Komt de winst. gedeeld door het aantal
deelnemers in de vennootschap, boven een bepaald niveau, dan is doorgaans bij
een BV sprake van een lagere belastingdruk dan bij een personenvennootschap.

3 Overige verschillen

3.j Inleiding

Aan het onderscheid tussen fiscale transparantie en een zelfstandige belastingplicht
zijn naast gevolgen ten aanzien van de belastingdruk nog andere consequenties
verbonden. De belangrijkste daarvan komen in deze paragraaf aan bod.

3.2 Winstbepaling

Naar huidig recht houdt de fiscale transparantie van een personenvennootschap
in dat iedere vennoot binnen de regels van goed koopmansgebruik zelfstandig zijn
eigen fiscale winst kan bepalen. Fiscaal gezien heeft iedere vennoot binnen de
personenvennootschap zijn eigen onderneming. Bij zelfstandig belastingplichtige
vennootschappen is dit vanzel fsprekend niet het geval. Onder het Besluit IB  1941
gold de zelfstandige winstbepaling per vennoot nog evenmin voor personenven-
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nootschappen: eerst moest het volledige vennootschapsresultaat worden bepaald,
waarna daaraan gerelateerd ieders winstaandeel werd vastgesteld. Deze laatste
methode, welke meer aansluit bij het privaatrecht maar voor het fiscale recht leidde
tot onwenselijke gevolgen, is bij de invoering van de Wet Belastingherziening  1950
vervallen. Reden hiertoe was dat een verdergaande transparantie beter aansloot
bij het persoonlijke karakter van de inkomstenbelasting: Kan iedere vennoot naar

huidig recht derhalve een eigen winst- en verliesrekening opstellen. in de praktijk
wordt veelal volstaan met een winst- en verliesrekening aan de hand waarvan
vervolgens ieders winstaandeel wordt vastgesteld.

Het gegeven dat de winst van personenvennootschappen in het wettelijke
systeem per vennoot wordt bepaald, heeft ook gevolgen voor bepaalde onder-
nemingsfaciliteiten. Hierbij kan worden gedacht aan de toepassing van de
vervangingsreserve door een BV die vennoot in een personenvennootschap is en
daarnaast nog andere ondernemingsactiviteiten verricht. Voor deze BV maakt de
transparantiegedachte in samenhang met artikel  2, vij fde lid,  Wet Vpb  1969 een
ruimere toepassing van de vervangingsreserve mogelijk.9 Verder kan de investe-
ringsaftrek worden genoemd.'0 Bij personenvennootschappen wordt de omvang
van de investeringsaftrek bepaald vanuit de individuele vennoot, terwijl deze bij
kapitaalvennootschappen wordt bepaald vanuit de vennootschap." Dit verschil
zal in zijn totaliteit veelal tot een hogere investeringsaftrek bij personen- dan bij

kapitaalvennootschappen leiden. Oorzaak is dat het percentage investeringsaftrek
degressief verloopt met de omvang van de investeringen en bij een bepaald
investeringsbedrag zelfs in het geheel geen recht op investeringsaftrek bestaat.

3.3 Vermogensetikettering

Kapitaalvennootschappen
Op grond van artikel 2, vij fde lid, Wet Vpb 1969 worden kapitaalvennootschappen
geacht hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen. Het enkele
feit dat een goed privaatrechtelijk gezien tot het vennootschapsvermogen behoort.
impliceert derhalve dat het goed ook fiscaalrechtelijk tot het ondernemingsvermogen
van het lichaam wordt gerekend. Het tegenovergestelde geldt evenzeer: goederen
die aan een aandeelhouder toebehoren, worden niet gerekend tot het fiscale onderne-

mingsvermogen van de vennootschap.

8        Paragraaf 9. derde lid, Leidraad Wet Belastingherziening 1950.
Zie omtrent de geschiedenis t.a. v. dit onderwerp o.a. Giele & Vermeend 1993. p. 14-23: Van
Lindonk 1990 I, p. 371-383.

9       Zie tevens Van Lindonk 1990 Ii, p. 69-72.
10 Zie tevens Essers 1985. p. 10-11.
11        Zie evenwel Besluit 10 september 1997. V-N  1997. p 3610-3611. aangepast bij Besluit 11 maart

1998, V-N 1998, p. 1472. Op grond van dit besluit wordt de drempel op verzoek in aanmerking
genomen per vennootschap in plaats van per vennoot.
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Het voorgaande heeft in de situatie waarin een BV van een aandeelhouder
een onroerende zaak huurt de volgende consequenties. De BV kan de betaalde 12

huur in mindering brengen op de fiscale winst. Daartegenover staat dat de huur
bij de aandeelhouder is belast. Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon
is, wordt de huur in de regel als inkomsten uit vermogen belast. Een vermo-
gensmutatie bij verkoop van de onroerende zaak wordt dan niet in de heffing
betrokken. Vergelijkbare gevolgen treden op ten aanzien van een schuldvordering
op de vennootschap, zij het dat zich daarbij normaal gesproken geen vermogensmu-
tatie voordoet. Voor de ongebruikelijke situatie waarin wel een vermogensmutatie
op een schuldvordering ontstaat, moet worden aangetekend dat deze bij de
aanmerkelijkbelanghouder wel in de inkomstenbelastingheffing wordt betrokken.

Personenvennootschappen
Het voorgaande gaat niet op voor personenvennootschappen waarin de vennoten
natuurlijke personen zijn. Binnen een personenvennootschap heeft iedere vennoot
voor de belastingheffing een eigen subjectieve onderneming. Het enkele feit dat
een goed deel uitmaakt van het vennootschapsvermogen impliceert nog niet dat
het goed tot de fiscale ondernemingsvermogens van de vennoten behoort. Bovendien
kan ook een goed dat privaatrechtelijk gezien niet tot het vennootschapsvermogen
behoort in fiscale zin tot het ondernemingsvermogen van een vennoot worden
gerekend. Een en ander hangt samen met de regels van vermogensetikettering die
gelden voor de inkomstenbelasting. Aan de hand van die regels moet een splitsing
worden aangebracht tussen het privd-vermogen en het ondernemingsvermogen
van een natuurlijke persoon.13 Zo geldt in de situatie waarin een vennoot een
onroerende zaak verhuurt aan de vennootschap, dat de onroerende zaak fiscaal
wordt gerekend tot zijn buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen. Gevolg
is dat ook vermogensmutaties op de onroerende zaak fiscaal tot uitdrukking komen
en dat hetgeen de vennoot ten titel van huur ontvangt bij hem fiscaal wordt
aangemerkt als winst uit onderneming. Hetzelfde geldt ten aanzien van een onroe-
rende zaak waarvan het genot in de vennootschap is ingebracht en ten aanzien van
een schuldvordering op de vennootschap.

3.4 Het toetreden. uittreden en de opvolging van deelnemers

Kapitaaivennootschappen
Een emissie, inkoop of overdracht van aandelen heeft in beginsel geen gevolgen
voor de belastingheffing op het niveau van de kapitaalvennootschap. Dit volgt uit
haar zelfstandige belastingplicht. Wel kan een en ander leiden tot belastingheffing

12      Of fictieve huur. Zie art. 24, vierde lid, Wet IB 1964.
13     Vgl. ook art. 3:15a BW en art. 52 AWR.
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bij de aandeelhouder. Zulks hangt voor aandeelhouders-natuurlijke personen
voornamelijk af van de toepassing van het aanmerkelijkbelangregime: voor
aandeelhouders-rechtspersonen van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling

Personenvennootschappen
Het uittreden of de vervanging van een vennoot in een personenvennootschap heeft
daarentegen tot gevolg dat er fiscaal gezien een einde komt aan zijn subjectieve

onderneming; de onderneming wordt overgedragen. Gevolg is dat de vennoot in

beginsel moet afrekenen over stille en fiscale reserves en dat de overnemer de activa
en passiva op zijn openingsbalans tegen werkelijke waarde dient op te nemen. Ook
de toetreding van een vennoot kan tot gevolg hebben dat moet worden afgerekend
over een gedeelte van de reserves. 14 Een en ander is een rechtstreeks gevolg van
de huidige fiscale transparantie.

3.5 Verliesverrekening

Kapitaalvennootschappen
Uit de zelfstandige belastingplicht van kapitaalvennootschappen volgt dat alleen

de vennootschap zelf haar verliezen rechtstreeks met positieve resultaten kan
verrekenen:5 Weliswaar bestaat ook bij aandeelhouders onder voorwaarden de
mogelijkheid om verliezen die zij ten aanzien van hun aandelenbezit lijden in
aanmerking te nemen, doch deze verliezen worden in de regel eerst op een later
tijdstip in aanmerking genomen en bij natuurlijke personen bovendien slechts tegen

het aanmerkelijkbelangtarief van 25%. I6

In 66n bepaalde situatie is de mogelijkheid van verliesverrekening blijkens
artikel 20, vijfde lid. Wet Vpb 1969 evenwel ook voor de vennootschap zelf
uitgesloten. Ingevolge deze bepaling kan een kapitaalvennootschap die haar
onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt haar verliezen niet
verrekenen met de winsten van de volgende jaren, indien de winsten niet hoofdzake-
lijk ten goede komen aan de natuurlijke personen die op het tijdstip van staking

middellijk of onmiddellijk aandeelhouder in de vennootschap waren.

14 Bij inbreng van een onderneming in een personenvennootschapkan zich zelfs de situatie voordoen
waarin over de volledige reserves moet worden afgerekend, zo blijkt  uit  HR 16 december  1959.
BNB  1960/34.  Ter zake  van  het niet overgedragen deel betreft  het  dan geen overdrachtswinst,
maar herwaarderingswinst. De herwaarderingswinst. die de Hoge Raad in dit arrest ter zake
van de inbreng constateert. is evenwel niet goed in overeenstemming te brengen met de
transparantiegedachte. Zie hierover hoofdstuk 7. paragraaf 3.8.

15         De fiscale eenheid  van art,  15  Wet Vpb 1969 wordt hier buiten beschouwing gelaten.
16        Zie o.a  art.  13d Wet Vpb  1969, art.  13e Wet Vpb  l 969 en art.  20c, vij ftiende lid, Wet IB  1964.
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Personenvennootschappen
Uit de transparantiegedachte bij personenvennootschappen volgt daarentegen dat
verliezen rechtstreeks door de vennoten in aanmerking kunnen worden genomen.

I 7

Natuurlijke personen die vennoot zijn en onder het regime van de winst uit
onderneming vallen, kunnen hun verliesaandeel verrekenen met de inkomens van
de drie voorafgaande jaren en onbeperkt met de inkomens van toekomstige jaren.
Rechtspersonen die vennoot zijn, kunnen hun verliesaandeel rechtstreeks verrekenen
met hun volledige fiscale resultaat over genoemde jaren. De uit de transparantiege-
dachte voortvloeiende mogelijkheid tot rechtstreekse verliesverrekening is vooral
voor zelfstandig belastingplichtige lichamen in de praktijk veelal een belangrijke
reden om een samenwerkingsverband in de vorm van een maatschap, VOF of CV
in plaats van een BV aan te gaan.

I 8

3.6 Ondernemingsfaciliteiten in de Wet IB 1964

In de Wet IB 1964 is een aantal faciliteiten opgenomen waarvan alleen degenen
die winst uit onderneming in de zin van artikel  6 Wet IB 1964 genieten onder
voorwaarden gebruik kunnen maken. Natuurlijke personen die vennoot in een
personenvennootschap zijn, komen derhalve in beginsel in aanmerking voor deze
faciliteiten; aandeelhouders in een kapitaalvennootschap echter niet. Met name
de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek, die in mindering komen
op het onzuivere inkomen van een natuurlijke persoon. spelen een belangrijke rol
bij de afweging om een samenwerkingsverband in de rechtsvorm van een
personenvennootschap of BV aan te gaan.

3.7 Arbeid en pensioen

Indien een natuurlijke persoon die vennoot is in een personenvennootschap voldoet
aan het criterium van artikel 6 Wet IB 1964, wordt zijn gehele winstaandeel" belast
als winst uit onderneming. Er hoeft dus niet te worden beoordeeld of het
winstaandeel is toegekend in verband met de inbreng van geld, goederen, genot
van goederen of arbeid. Ook voorzover het winstaandeel verband houdt met de
ingebrachte arbeid is sprake van winst in fiscale zin.'0 Dit ligt anders voor een

17 Het omgekeerde geldt evenzeer: een verlies van een vennoot uit andere hoofde kan met zijn
aandeel in een positief vennootschapsresultaat worden verrekend.

18     Zie bv. Van den Berg 1990, p. 201.
19    Op deze plaats wordt voorondersteld dat het gehele vennootschapsvermogen op grond van

vermogensetiketteringsregels  als ondememingsvermogen wordt aangemerkt. Zie paragraaf 3.3.
20     Overigens lijkt de staatssecretaris van mening te zijn dat het winstaandeel van een commandiet

in de regel niet als winst uit onderneming. maar als inkomst uit arbeid is belast voorzover het
is toegekend i.v.m. de inbreng van arbeid. Naar mijn mening vindt deze opvatting geen steun
in art. 6 Wet IB  1964. Zie voor de opvatting van de staatssecretaris Kamerstukken II  1997-1998,
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natuurlijke persoon die aandeelhouder is in een kapitaalvennootschap. In een
besloten verhouding is hij naast aandeelhouder tevens bestuurder en/of werknemer
van de vennootschap. Een arbeidsbeloning die hij van de vennootschap ontvangtlt,

is bij hem belast als inkomsten uit arbeid. Het fiscale recht sluit wat betreft de door
een deelnemer verrichte arbeid derhalve aan bij het privaatrecht.

Ook ten aanzien van een voorziening voor de oude dag bestaan er fiscale
verschillen tussen beide rechtsvormen, die eveneens aansluiten bij het privaatrecht.
Ten behoeve van de directeur-aandeelhouder kan door de kapitaalvennootschap
ten laste van de fiscale winst een pensioenvoorziening worden gevormd. Bij een

personenvennootschap is dit niet mogelijk. Wel kan een vennoot onder voorwaarden
in aanmerking komen voor de fiscale oudedagsreserve. Deze fiscale faciliteit houdt
niet veel meer in dan dat belastinguitstel wordt gegeven over een gedeelte van de
winst. Er hoeft niet daadwerkelijk voor de oude dag te worden gereserveerd. Op
de huidige faciliteit voor de fiscale oudedagsreserve is reeds veel kritiek gegeven.
Onder meer is voorgesteld om de vorming van een oudedagsreserve op de fiscale
balans van de onderneming mogelijk te maken.22 De fiscale regeling voor

personenvennootschappen zou dan meer gaan aansluiten bij die voor kapitaal-
vennootschappen.

3.8 Conclusie

Aan het onderscheid tussen fiscale transparantie en een zelfstandige belastingplicht
van vennootschappen zijn veel consequenties verbonden. Sommige van deze
consequenties spelen in de praktijk een belangrijke rol bij de rechtsvormkeuze.

Natuurlijke personen die een samenwerkingsverband wensen aan te gaan, betrekken
in hun oordeel met name de hoogte van de belastingdruk en het al dan niet van
toepassing zijn van bepaalde ondernemingsfaciliteiten. Indien de gerealiseerde
winst boven een bepaald niveau komt, wordt de BV als rechtsvorm fiscaal aantrek-

kelijk. Oorzaak daarvan is dat de gecombineerde druk van vennootschapsbelasting
en aanmerkelijkbelangheffing lager is dan het toptarief in de inkomstenbelasting,
dat geldt voor natuurlijke personen die winst uit onderneming genieten. Rechtsper-
sonen die willen samenwerken, laten daarentegen met name de mogelijkheid tot
verliesverrekening meespelen. Ingeval er (aanloop)verliezen zijn te verwachten,
zal in het algemeen worden gekozen voor een maatschap, VOF of CV in plaats
van voor een BV.

25690, nr. 6. p. 6 (NV); Kamerstukken I 1997-1998,25 690, nr. 144b, p. 1 (NV).
21      Er kan ook sprake zijn van fictief loon. Zie art.  128 Wet LB 1964.
22          Zie o.a. Dietvorst 1995: Hofstra/Stevens  1998, p. 679: Rapport inzake de fiscale oudedagsreserve

van de subwerkgroep winst van de werkgroep fiscaal-technische herziening van de loon- en
inkomstenbelasting, opgenomen als bij lage bij Kamerstukken Il 1997-1998,25 690, nr. 3, p
8-11 (MvT).
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Overigens heeft de keuze voor een personenvennootschap dan wel kapitaalven-
nootschap ook gevolgen voor de toepassing van andere fiscale wetten. Hierbij moet
vooral worden gedacht aan de Wet op belastingen rechtsverkeer in verband met
de kapitaalsbelasting en de Wet op de dividendbelasting  1965. Deze laatste wet
speelt een voorname rol voor buitenlandse lichamen die deelnemen in een vennoot-
schap.21

4                 Uitgangspunten van de fiscale wetgever in verband met het rechtsper-
soonlijkheidscriterium

4.1 inleiding

In deze paragraaf bespreek ik op basis van welke uitgangspunten de fiscale wetgever
aan rechtspersoonlijkheid van kapitaalvennootschappen de zelfstandige belasting-
plicht van deze lichamen heeft verbonden. Daartoe wordt eerst kort ingegaan op
het ontstaan van de Wet Vpb 1969. Vervolgens komt de parlementaire behandeling
van de Wet IB  1964 en de Wet Vpb  1969 aan de orde.

4.2 Het ontstaan van de Wet Vpb 1969

Tijdens de parlementaire behandeling van de huidige Wet Vpb 1969 ging de
wetgever niet in op de grondslag voor deze wet.  Ook de aan de Wet Vpb  1969
voorafgaande wetgeving biedt weinig duidelijkheid hieromtrent.24 Tot 1940 bestond
voor de NV en voor andere lichamen nog een uitdelingsbelasting, volgens welke
alleen de uitgedeelde winst in de belastingheffing werd betrokken.  In  1940  werd
de Wet Dividend- en Tantitmebelasting 1917 vervangen door het Besluit op de
Winstbelasting  1940.  De NV en andere lichamen werden belastingplichtig voor
de winst. De vervanging van een uitdelingsbelasting door een winstbelasting werd
door de wetgever gepresenteerd als een kwestie van heffingstechniek; slechts het
tijdstip van belastingheffing zou wijzigen. Zowel de uitdelingsbelasting van v66r
1940 als de winstbelasting werd door de bewindslieden voorgesteld als een zakelijke
belastingheffing over bepaalde opbrengsten van een object in plaats van als een
heffing van zelfstandige lichamen.

Met ingang van  1 januari  1941  werd het Besluit Vpb 1942 ingevoerd door
de Duitse bezetter. De vennootschapsbelasting was een progressieve heffing die
kon oplopen tot 55% van de winst. Zij was, evenals de Duitse KOrperschaftsteuer,
bedoeld als een subjectieve belastingheffing van lichamen. In de Leidraad bij het

23 Zie Aardema 1987 II, p. 4; Essers 1985, p. 10; Personenvennootschappen, IV.
24 Zie omtrent de geschiedenis van de Wet Vpb 1969 uitgebreid Verburg 1984. p. 13-35.
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Besluit Vpb 1942 werd gesteld dat de vennootschapsbelasting voor lichamen was,
wat de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen was.25 Met de vennoot-

schapsbelasting had de Duitse bezetter het oog op een belastingheffing van
zelfstandige lichamen.26 Alle kapitaalvennootschappen, ook de kleine meer besloten

kapitaalvennootschappen, werden echter vennootschapsbelastingplichtig. Achter-
'

grond hiervan was dat Duitsland uitging van het principe dat een koopman slechts

onder eigen naam zaken mocht doen, omdat hij zel f de verantwoordelijkheid voor
zijn handelen moest dragen. Duitsland wilde niets weten van kleine besloten NV's. 27

De Duitse bezetter streefde ernaar de rechtsvorm van de NV te beperken tot
ondernemingen met een grote kapitaalbehoefte.28  Via het Liquidatiebesluit  1941
kregen NV's tijdelijk enige fiscale faciliteiten om de vennootschap te liquideren
en de onderneming voort te zetten in de vorm van een eenmanszaak of personenven-
nootschap.29 Aldus werd geprobeerd om kleine besloten samenwerkingsverbanden
te bewegen af te zien van de rechtsvorm van een NV, omdat naar de Duitse

opvatting de rechtsvorm van de NV hiervoor niet passend was.
30

Het duurde  tot 1969 voordat het Besluit Vpb  1942 werd vervangen  door de

Wet Vpb 1969. Het bestaan van besloten kapitaalvennootschappen werd nu door
de fiscale wetgever uitdrukkelijk geaccepteerd: 1 Er werd bewust voor gekozen

om ook besloten kapitaalvennootschappen, anders dan eenmanszaken en in beginsel
personenvennootschappen, in de vennootschapsbelasting te betrekken.32 Wel werd

de Wet Vpb 1969, net als het Besluit Vpb 1942, met name opgebouwd vanuit het

beeld van de open NV met vele anonieme aandeelhouders, zulks vergelijkbaar
met de opzet van de Duitse AG, die wel wordt aangeduid als 'Publikumsge-
sellschaft.'33 Ook tussen besloten kapitaalvennootschappen en transparante rechts-

vormen zag de fiscale wetgever, evenals de privaatrechtelijke wetgever korte tijd
later bij introductie van de BV, echter wezenlijke verschillen.

25        Paragraaf 1, derde lid. Leidraad Besluit Vpb  1942.
26    Verburg 1984, p. 25.
27     Dijker 1946, p. 33-34; Harmsen 1946, p. 16.
28     Krop 1941, p. 163-164. Vgl. Van der Grinten 1941, p. 129.
29       Harmsen  1946. p.  12.
30 Ter stimulering van het nemen van eigen verantwoordelijkheden waren in Duitsland reeds in

1934 maatregelen ingevoerd om kleine  AG' s en GMBH's te bewegen  zich  om te zetten  in
rechtsvormen waarbij de aansprakelijkheid niet is beperkt. Zie het 'Gesetz Uber Steuererleichte-

rung bei der Umwandlung und Auf'18sung von Kapitalgesellschaften'  van  15 juli  1934.
31      Vgl. o.a. Kamerstukken H 1959-1960,5 380& 6 000, nr. 9, p. 4 lk (Nota)
32      Kamerstukken H 1959-1960,5 380 & 6 000, nr. 9, p. 16 (Nota), Kamerstukken Il 1962-1963,

5 380, nr. 19, p. 22 rk (MvA).
33     Kamerstukken II 1959-1960,5 380 & 6 000, nr. 9, p. 16 (Nota).
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4.3
De parlementaire behandeling  van de Wet  IB  1964  en de Wet Vpb  1969

Tijdens de parlementaire behandeling van de huidige Wet IB en de Wet Vpb werd
in een nota onderbouwd waarop het onderscheid tussen ondernemers voor de
inkomstenbelasting en zelfstandig belastingplichtige NV's was gebaseerd.14 Ter
motivering van de zelfstandige belastingplicht van  NV' s stelde de wetgever, dat
de NV in het algemeen gesproken

'verschijningsvorm is van een juridisch en economisch zelfstandige onderne-
ming, welke haar bestaan in het maatschappelijke verkeer leidt los van de
persoon van de individuele kapitaalverschaffer.

·35

Vervolgens werd opgemerkt:

'In deze zakelijke sfeer van gescheidenheid tussen ondernemer en kapitaalver-
schaffers presenteert zich de winst van de rechtspersoon (eigen curs.) als een
zelfstandig eindresultaat van bedrijvigheid in het maatschappelijke verkeer.
Dat financiele resultaat behoort aan de collectiviteit van veelal naamloze
kapitaalverschaffers en alleen deze collectiviteit heeft hierover de volledige
beschikkingsmacht. Tot de vennootschapswinst heeft de individuele aandeelhou-
der geen acces dan voorzover een uitdrukkelijke daad van de vennootschap,
handelende door haar organen, hem een deel daarvan uitkeert en tot inkomen
transformeert.'

Ten aanzien van de onder de inkomstenbelasting vallende ondernemingen werd
daarentegen gesteld:

'Bij de door de natuurlijke personen gedreven ondernemingen bestaat de
gescheidenheid van ondernemer en kapitaalverschaffers, welke kenmerkend
is voor de naamloze vennootschap, niet. Aan de eigenaar (eigen curs.) van

de onderneming, in wiens persoon de beide functies van ondernemer en
kapitaalverschaffer zijn verenigd, valt het financiele resultaat van de onderne-
ming rechtstreeks toe. In tegenstelling tot de individuele aandeelhouder van
een NV heeft hij de volledige beschikkingsmacht over het vermogen en de winst
van de onderneming. (...) dat er juridisch, noch economisch verschil in
financiele betekenis is tussen de beschikkingsmacht van de eigenaar over het
privt-vermogen en die over het ondememingsvermogen.'

Weliswaar werd de Wet Vpb  1969 met name opgebouwd vanuit het beeld van de
open NV met vele anonieme aandeelhouders, toch werden ook besloten kapitaal-

34     Kamerstukken II 1959-1960.5 380 & 6000. nr. 9. p. 16 (Nota).
35     Vgl. tevens Kamerstukken Il 1962-1963. 6 000. nr. 9. p. 2-3 (MvA).

32



De uitgangspunten van de fiscale wetgever

vennootschappen bewust in de vennootschapsbelasting betrokken. In de nota gaf
de wetgever aan dat een zelfstandige belastingplicht van NV's met slechts enkele

aandeelhouders, bijvoorbeeld familievennootschappen, was gerechtvaardigd, omdat
ook bij deze NV's

'een scheiding tussen de vermogens van de vennootschap en de aandeelhouders

juridisch en feitelijk wordt gehandhaafd.'

Vanuit het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen kwam de kritiek
dat voor de zelfstandige belastingplicht van besloten NV's onvoldoende rechtvaardi-
gingsgronden in de nota werden genoemd.36 Naar aanleiding van die kritiek werd
in de memorie van antwoord op afdeling 2 Wet IB, getiteld 'Winst uit ondememing',
een nadere onderbouwing gegeven van de in de nota genoemde argumenten.37 Op

die plaats in de memorie van antwoord, waar het genieten van winst uit onderne-
ming door natuurlijke personen werd toegelicht, gaf de wetgever een nadere

onderbouwing van de zelfstandige belastingplicht van besloten NV's. Hij merkte

het volgende op:

'Bij alle NV's vertonen zich kenmerken welke aspecten vormen van de
scheiding tussen onderneming en aandeelhouder, een scheiding die haar neerslag

vindt in het aanmerken van de NV als afzonderlijke rechtspersoon (eigen curs.)
Gedacht kan hierbij worden aan de beperkte aansprakelijkheid tegenover

schuldeisers, de regelingen tot bescherming van het vermogen en de gemakkelij-

ke overdraagbaarheid van de onderneming of een gedeelte daarvan.

C...) het vorenstaande geldt toch ook voor de besloten NV.  Ook deze gedraagt
zich met haar aandeelhouders in het maatschappelijke verkeer als een
afzonderlijke eenheid. tel'wijl ook haar vermogen en winst administratief en
reeel gescheiden zijn van het vermogen en inkomen van de aandeelhouders.'

4.4 Conclusies

Uit het voorgaande leid ik af dat de fiscale wetgever het onderscheid tussen

eenmanszaken en transparante personenvennootschappen enerzijds en zelfstandig

belastingplichtige kapitaalvennootschappen anderzijds op drie uitgangspunten heeft

gebaseerd. Deze uitgangspunten komen er alle op neer dat vennoten in een

personenvennootschap met de vennootschap en de onderneming daarin kunnen
worden vereenzelvigd, terwijl aandeelhouders in een kapitaalvennootschap dat
niet kunnen. hetgeen fiscaalrechtelijk wordt gevolgd. Er bestaat dan ook een nauwe

samenhang tussen de uitgangspunten. Toch zal ik op de te onderscheiden uitgangs-

36 Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen  19601. p.  13- 15.
37     Kamerstukken II 1962-1963.5 380, nr. 19, p. 22 rk (MrA).
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punten in de volgende drie hoofdstukken afzonderlijk ingaan. In hoofdstuk 5 kom
ik op de samenhang terug. Het gaat om de volgende drie uitgangspunten:

1.             Het al dan niet rechtstreeks 'toevallen' van de winst

De fiscale wetgever heeft aangenomen dat de rechtsvorm van belang is voor het
antwoord op de vraag of het ondernemingsresultaat rechtstreeks 'toevalt' aan de
individuele deelnemers in een vennootschap en daarmee rechtstreeks als inkomen
van de deelnemers moet worden beschouwd. Ten aanzien van kapitaalvennootschap-
pen heeft de wetgever voorondersteld dat een individuele aandeelhouder niet direct
recht heeft op uitkering van zijn aandeel in het vennootschapsresultaat; er is daartoe
een uitdrukkelijke daad van een bevoegd vennootschapsorgaan vereist. Wat betreft
personenvennootschappen is de wetgever er daarentegen impliciet van uitgegaan
dat het winstaandeel van een individuele vennoot wel rechtstreeks aan hem 'toevalt.'

De terminologie die in de nota wordt gehanteerd,38 wijst in de richting dat
het hier genoemde onderscheid ten tijde van de totstandkoming van de huidige
fiscale wetgeving in verband is gebracht met de kwestie aan wie het ondernemings-
vermogen toebehoort. Het vermogen van een kapitaalvennootschap behoort in
verband met het bezit van rechtspersoonlijkheid aan haarzelf toe; het vermogen
van een personenvennootschap aan de vennoten gezamenlijk.

De relevantie van het antwoord op de vraag of de winst rechtstreeks aan de
deelnemers in een vennootschap toevalt, is blijkens de parlementaire geschiedenis
gelegen in de draagkrachtgedachte zoals die ten grondslag ligt aan de inkomstenbe-
lasting. Zo werd in de nota opgemerkt:

'Ervan uitgaande, dat het inkomen in zijn geheel (...) een verantwoorde, goed
hanteerbare maatstaf is voor de individuele draagkracht, achten de ondergete-
kenden het in strijd met de draagkrachtsgedachte de winsten van persoonlijke
ondernemers geheel of gedeeltelijk onder een ander fiscaal regime dan dat van
de synthetische inkomstenbelasting te brengen. •39

In de memorie van antwoord op afdeling 2 Wet IB werd in het verlengde hiervan
het volgende vermeld:

'Naar de mening van de ondergetekenden vormt echter het feit dat de
ondernemer een directe beschikkingsmacht heeft over het vermogen van de
onderneming -en dus ook over de winst- juist een belangrijke factor voor de
beantwoording van de vraag of de winst de draagkracht van de ondernemer

38      Zie de in de geciteerde tekst door mij aangegeven cursivering (paragraaf 4.3).
39     Kamerstukken Il 1959-1960,5 380 & 6 000, nr. 9, p. 16 rk (Nota).
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direct beinvioedt. (...) Het niet opnemen van winst betekent in wezen een
•40

belegging van inkomen en wei een belegging in eigen onderneming.

Draagkracht geeft de mogelijkheid weer om belasting te betalen, hetgeen wat betreft

de inkomstenbelasting bij een individuele natuurlijke persoon tot uitdrukking komt
in zijn besteedbare inkomen. 41

De draagkrachtgedachte als grondslag voor de inkomstenbelasting verklaart
tevens waarom in de Wet IB 1964 niet de onderneming, maar de natuurlijke persoon
'voor wiens rekening' de onderneming wordt uitgeoefend op de voorgrond is
geplaatst. Zo staat voor de inkomstenbelasting niet de binnen een personenvennoot-
schap uitgeoefende onderneming centraal, maar drijft iedere vennoot-natuurlijke
persoon zijn eigen onderneming. De achtergrond van de fiscale transparantie van

personenvennootschappen in haar huidige vorm kan worden gevonden in het
persoonlijke karakter van de inkomstenbelasting als een draagkrachtheffing van
natuurlijke personen.

42

Het uitgangspunt van de fiscale wetgever dat het afhankelijk is van de
rechtsvorm of het vennootschapsresultaat rechtstreeks aan de individuele deelnemers

'toevalt', roept verschillende vragen op. Zo rijst de vraag wanneer een resultaat
rechtstreeks 'toevalt' aan een individuele deelnemer en sprake is van een draag-

krachtverhoging. In de parlementaire geschiedenis worden door elkaar naast de

term 'rechtstreeks toevallen' nog andere termen gehanteerd. Verder is het van
belang te onderzoeken of de rechtsvorm en het bezit van rechtspersoonlijkheid
wel van invloed zijn op de rechten van individuele deelnemers ten aanzien van
hun winstaandeel. Deze en andere vragen die betrekking hebben op het hier
besproken uitgangspunt van de wetgever staan centraal in hoofdstuk 3.

2.                De ven,zootschapis al dan niet deverschijningsvonnvaneen zelfstandige
onderneniing

Ter ondersteuning van de zelfstandige belastingplicht van NV' s werd tijdens de
parlementaire behandeling  van  de  Wet  IB   1964  en  de  Wet  Vpb 1969 tevens

aangevoerd dat de NV in het algemeen verschijningsvorm is van een juridisch en
economisch zelfstandige onderneming, welke haar bestaan leidt los van de persoon
van de individuele kapitaalverschaffers. Er werd bovendien gesteld dat de NV,
anders dan eenmanszaken en transparante personenvennootschappen,43

40    Kamerstukken II 1962-1963,5 380, nr. 19, p. 22-23 (MvA).
41 Zie hierover verder hoofdstuk 3. paragraaf 2 en 3.
42 Vgl. Paragraaf 9. derde lid, Leidraad Wet Belastingherziening 1950. Kamerstukken II 1949-1950,

1 251. nr. 8. p. 37 lk. (MvA). Kamerstukken 11 1962-1963,5 380, nr. 19, p. 21-22 (MvA)
43     In de parlementaire geschiedenis aangeduid met de term 'particuliere ondernemingen.'
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'een stuk eigen leven (...) leidt naast de aandeelhouder.•44

Hangt de kwestie of de winst al dan niet rechtstreeks aan de individuele deelnemers
in een vennootschap toekomt nauw samen met de rechtsgrond van de inkomstenbel-
asting. het hier geschetste uitgangspunt doet de vraag rijzen naar de rechtsgrond
van de vennootschapsbelasting. Met andere woorden: biedt de door de fiscale
wetgever geschetste zelfstandigheid van vennootschappen een grondslag voor de
vennootschapsbelasting? En, is die zelfstandigheid inderdaad afhankelijk van de
rechtsvorm en het antwoord op de vraag of een vennootschap rechtspersoonlijkheid
bezit? Deze vragen komen aan de orde in hoofdstuk 4.

3.                  Het  al dan niet  samenvallen van de  positie  van  kapitaalverschaffer  en
ondernemer

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de fiscale wetgever ten tijde van de
totstandkoming van de Wet IB  1964 en de Wet Vpb  1969 bij NV's een beeld voor
ogen had van een duidelijke scheiding tussen onderneming en aandeelhouders.
welke haar neerslag vond in het aanmerken van NV's als afzonderlijke rechtsperso-
nen. Aandeelhouders waren geen ondernemers. maar slechts kapitaalverschaffers.
Bij eenmanszaken en transparante vennootschappen ging hij er daarentegen vanuit
dat de positie van kapitaalverschaffer en ondernemer samenviel.45 In de memorie
van antwoord op de Wet IB  1964 werd dan ook juist op die plaats waar het genieten
van winst uit onderneming door natuurlijke personen werd toegelicht, een nadere
onderbouwing gegeven van de scheiding tussen onderneming en aandeelhouders,
die zich zelfs bij besloten NV ' s zou voordoen. Ter onderbouwing van de stelling
dat sprake was van een duidelijke scheiding tussen onderneming en aandeelhouders
werden de volgende vijf argumenten aangedragen:
1.      Bij kapitaalvennootschappen46 is sprake van een gemakkelijke overdraagbaar-

heid van de onderneming of een gedeelte daarvan.
2.    Bij kapitaalvennootschappen is sprake van een beperkte aansprakelijkheid

van de aandeelhouders tegenover schuldeisers.
3. Voor kapitaalvennootschappen gelden regels ter bescherming van het

vermogen.
4.    Bij kapitaalvennootschappen is sprake van een vermogensscheiding tussen

het vennootschapsvermogen en de privt-vermogens van de aandeelhouders.
5. Kapitaalvennootschappen gedragen zich in het maatschappelijke verkeer als

afzonderlijke eenheden.

44     Kamerstukken II 1962-1963,6 000, nr. 9, p. 3 (MvA).
45      Zie tevens Kamerstukken 11 1958-1959,5 380. nr. 3, p.  16 rk (MvT).
46    Tot 1971 nog allen NV's.
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De fiscale wetgever was derhalve van mening dat met het onderscheid tussen

transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen recht werd gedaan
aan het antwoord op de vraag of de deelnemers als ondernemers waren aan te

merken. Deelnemers-natuurlijke personen die als ondernemers konden worden

beschouwd, zouden winst uit onderneming in de zin van artikel 6 Wet IB  1964

genieten. De vennootschappen waarin de deelnemers slechts van de onderneming

gescheiden kapitaalverschaffers zijn. zouden daarentegen zelfstandig belasting-

plichtig zijn.
Ook deze vooronderstelling van de fiscale wetgever roept een aantal vragen

op, zoals: Wat is de relevantie van deze vooronderstelling? Zijn de vij f argumenten
aan de hand waarvan de scheiding tussen onderneming en aandeelhouders bij

kapitaalvennootschappen werd onderbouwd houdbaar, gelet op de verschillen die

er op deze punten met personenvennootschappen bestaan? Deze en andere vragen
staan centraal in hoofdstuk 5.

De fiscale wetgever heeft niet alleen aan de hand van het antwoord op de vraag
of een vennootschap volgens de privaatrechtelijke wetgever rechtspersoonlijkheid
bezit een tweedeling gemaakt tussen transparante en zelfstandig belastingplichtige

vennootschappen. Immers, naast kapitaalvennootschappen zijn tevens die

personenvennootschappen waarin de participaties van vennoten vrij verhandelbaar

zijn vennootschapsbelastingplichtig, ondanks dat personenvennootschappen volgens

de heersende leer (nog) geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Hierna bespreek ik

op grond van welke uitgangspunten de fiscale wetgever ook aan de vrije
verhandelbaarheid van participaties de zelfstandige belastingplicht van vennoot-

schappen heeft verbonden.

5                Uitgangspunten van de fiscale wetgever in verband met het criterium
van vrije verhandelbaarheid

5.1 De belastingplicht van personenvennootschappen waarin de participaties

vrij verhande[baar zijn

Bij invoering van de Wet Vpb  1969 werd de CV die vanwege de vrije verhandel-

baarheid van participaties van commandieten subjectief belastingplichtig is,
aangeduid als 'commanditaire vennootschap op aandelen.' Deze CV werd in artikel

2, derde lid, onderdeel c, AWR omschreven als de CV

'waarbij buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging

van commanditaire vennoten kan plaatsvinden zonder toestemming van alle

vennoten. beherende zowel als commanditaire.'
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Met de term 'commanditaire vennootschap op aandelen' werd, blijkens deze
omschrijving, niet per definitie gedoeld op de privaatrechtelijke figuur van een
CV  met  een in aandelen verdeeld kapitaal. Die laatste figuur is medio   1975
afgeschaft.47 Sindsdien wordt in artikel 19, derde lid, WvK uitdrukkelijk bepaald
dat de CV geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft. In verband hiermee is de fiscale
term 'commanditaire vennootschap op aandelen', onder handhaving  van   de
bestaande betekenis, vervangen door de term 'open CV.'48 De zelfstandige
belastingplicht van de 'open CV' is in de parlementaire geschiedenis nauwelijks
toegelicht.

Op grand van artikel 2, tweede lid, onderdeel  a.  Wet  Vpb  1969 zijn tevens
vennootschapsbelastingplichtig andere vennootschappen 'welker kapitaal geheel
of ten dele in aandelen is verdeeld.'  Noch in de wet, noch in de wetsgeschiedenis
wordt uitgelegd wanneer een vennootschap voldoet aan dit criterium. Wel blijkt
dat de wetgever met de belastingplicht van deze vennootschappen heeft willen
bewerkstelligen dat vennootschappen die in economisch opzicht overeenstemmen
met de NV of de 'open CV' in de vennootschapsbelasting worden betrokken. Hierbij
heeft de wetgever vooral het oog gehad op naar buitenlands recht opgerichte
entiteiten die in Nederland een onderneming uitoefenen.49 De Hoge Raad heeft
in zijn arrest van 24 november 1976, BNB 1978/13 het genoemde wettelijke
criterium aan de hand van de parlementaire toelichting gernterpreteerd. In dat arrest
moest de Hoge Raad beoordelen of de privaatrechtelijke figuur van een burgerlijke
maatschap op aandelen met een in gelijke of evenredige delen verdeeld kapitaal
zonder meer moest worden aangemerkt als een vennootschapsbelastingplichtige
'vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld.' De Hoge
Raad gaf aan dat de vennootschapsbelasting met name in het leven was geroepen
om vennootschappen te treffen waarin de deelgerechtigden in hoofdzaak kapitaal-
verschaffers zijn. De burgerlijke maatschap op aandelen behoorde volgens de Hoge
Raad tot het type vennootschap

'waarin de op onderlinge samenwerking gerichte persoonlijke relaties tussen
de vennoten het kenmerkende element vormen.'

De Hoge Raad overwoog vervolgens dat de maatschap dit kenmerk nog niet verliest

'wanneer haar vennootschappelijk kapitaal in gelijke of evenredige delen is
verdeeld, maar wel wanneer die aandelen zonder toestemming van de andere

47       Zie voor kritiek daarop LOwensteyn  1973. p 178-184.
48 Het fiscale begrip 'open CV' onderscheid ik van de CV waarbij materieel gezien sprake is van

eenc,pen verhc,uding', hetgeen betekent dat de vennootschapsovereenkomst niet intuitu personae
is aangegaan. De kwestie of een CV waarbij sprake is van een 'open verhouding' per definitie
een 'open CV' in fiscale zin is, komt aan de orde in hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.

49 Kamerstukken II 1959-1960.6 000, nr. 3. p. 6 Ik (MvA).
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vennoten kunnen worden vervreemd, omdat daardoor het persoonlijke element
in de onderlinge betrekkingen verdwijnt en de burgerlijke maatschap op
aandelen economisch en maatschappelijk nadert tot voornoemde kapitaalven-

nootschappen.'

De Hoge Raad sloot in zijn interpretatie van de term 'vennootschappen welker

kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld' derhalve aan bij het wettelijke
criterium dat geldt voor de  'open CV.'

Het criterium van vrije verhandelbaarheid speelt niet alleen een rol ten aanzien

van de 'open CV' en andere vennootschappen 'welker kapitaal geheel of ten dele
in aandelen is verdeeld'. maar ook ten aanzien van het fonds voor gemene rekening,

zij het dat het criterium daar enigszins afwijkt. In de parlementaire geschiedenis
wordt vrij uitgebreid ingegaan op de belastingplicht van het fonds voor gemene
rekening. Aangezien daaruit ook ten aanzien van de zelfstandige belastingplicht
van personenvennootschappen waarin de participaties vrij verhandelbaar zijn
conclusies kunnen worden getrokken, wordt hierna ingegaan op de belastingplicht
van dit fonds.

5.2 De belastingplicht van het fonds voor gemene  rekening

Dit fonds wordt in artikel 2, tweede lid, Wet Vpb 1969 omschreven als

'een fonds ter verkrijging van voordelen voor de deelgerechtigden door het
voor gemene rekening beleggen of anderszins aanwenden van gelden, mits
van de deelgerechtigdheid in het fonds blijkt uit verhandelbare bewijzen van

deelgerechtigdheid.'

De bewijzen van deelgerechtigdheid zijn volgens de Wet Vpb 1969 verhandelbaar
als voor de vervreemding ervan niet de toestemming van alle deelgerechtigden
is vereist. Ingeval vervreemding uitsluitend kan plaatsvinden aan het fonds zelf
of aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn worden de bewijzen niet als
verhandelbaar aangemerkt. Op dit punt wijkt het criterium af van het criterium
zoals dat geldt voor de CV en andere vennootschappen 'welker kapitaal geheel
of ten delen in aandelen is verdeeld.'

In de parlementaire geschiedenis wordt het volgende opgemerkt omtrent de

zelfstandige belastingplicht van het fonds voor gemene rekening:

'De open beleggingsfondsen zijn uitgegroeid tot instellingen die zich in
financieel-economisch opzicht niet wezenlijk onderscheiden van op hetzelfde
terrein werkzame naamloze vennootschappen. In het maatschappelijke verkeer
vervullen deze fondsen, ondanks het gemis aan rechtspersoonlijkheid, eenzelfde
functie als genoemde vennootschappen. Door de uitgifte van bewijzen van
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deelgerechtigdheid. gepaard gaande met de verhandelbaarheid daarvan zonder
toestemming aan de mede-deelgerechtigden in het fonds, wordt de band tussen
de houder van zulk een bewijs en het betrokken fonds maatschappelijk als van
gelijke aard ervaren als de verhouding tussen de houder van een aandeel in
een naamloze vennootschap en die vennootschap.

·50

Verder werd gesteld:

'Het deelnemen in het maatschappelijke verkeer door beide verschijningsvormen
wordt maatschappelijk niet ervaren als een deelnemen door de tot het vermogen
van die vennootschappen en fondsen gerechtigden, maar als een deelnemen
door zelfstandige van die gerechtigden afgezonderde entiteiten. Evenzo wordt
in het algemeen een aandeel en een bewijs van deelgerechtigdheid in een
beleggingsinstelling maatschappelijk ervaren als een belichaming van rechten
in zulk een entiteit en niet als een evenredig aandeel in de beleggingen van
die entiteit. ·51

In de parlementaire geschiedenis is nog uitdrukkelijk de vraag aan de orde gesteld
of NV's en fondsen die zich louter bezighouden met het beleggen voor gezamenlijke
rekening van de deelgerechtigden niet fiscaal transparant zouden moeten zijn. Dit
alternatief voor een zelfstandige belastingplicht van deze entiteiten werd
uitdrukkelijk afgewezen, omdat dit zou betekenen:

'dat zowel voor de heffing van vennootschapsbelasting als voor die van de
inkomstenbelasting zodanig door de beleggingsinstelling wordt heengezien
dat de beleggers in zulk een instelling geacht worden de opbrengsten van de
beleggingen van die instelling te genieten op het moment waarop die instelling
ze ontvangt.'

Dit laatste zou naar de opvatting van de wetgever geen recht doen aan de
'maatschappelijke werkelijkheid."1 Wel is er in artikel 28 Wet Vpb 1969 een
regeling getroffen waarbij voor beleggingsinstellingen een belastingtarief van 0%
geldt ingeval de winst steeds na afloop van het jaar aan de aandeelhouders wordt
uitgekeerd.

50        Kamerstukken II 1968-1969.6 000, nr.  22. p.  12 lk(NMrA).Zietevens Kamerstukken II  1967-
1968,6000, nr. 17. p. 7 rk (TNvW},

51        Kanierstukken H 1968  1969.6 000, nr. 22. p.  12 rk (NM,Al. Vgl. tevens Kamerstukken Il 1962-
1963. 6000.  nr. 9,  p.  15 rk (MvA): Kamerstukken 11968- 1969,6 000,  nr.  179,  vraag 37  (EV).

52     Kamerstukken II 1968-1969.6 000, nr. 22. p. 15 lk(NMTA).
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5.3 Conclusies

Uit de weergegeven passages uit de parlementaire geschiedenis ten aanzien van
het funds voor gemene rekening kunnen naar mijn mening tevens conclusies worden
getrokken ten aanzien van de achtergrond van de zelfstandige belastingplicht van
de 'open CV' en van andere vennootschappen 'welker kapitaal geheel of ten dele
in aandelen is verdeeld.' Voor al deze lichamen wordt immers een criterium van
vrije verhandelbaarheid gehanteerd om ze te onderscheiden van transparante
rechtsvormen. Uit de aangehaalde passages meen ik te mogen afleiden dat de drie
uitgangspunten waarop het onderscheid tussen zelfstandig belastingplichtige
kapitaalvennootschappen en transparante personenvennootschappen is gebaseerd,
impliciet ook voor de zelfstandige belastingplicht van de 'open CV' en van andere

vennootschappen 'welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld'  een
rol hebben gespeeld.

Ten eerste en vooral blijkt dat de fiscale wetgever de transparantie van het
fonds voor gemene rekening in strijd met de draagkrachtgedachte achtte.
Uitgangspunt voor de wetgever was dat natuurlijke personen die deelnemen in
een dergelijk fonds de opbrengsten nog niet genieten op het moment waarop de
entiteit ze ontvangt. Hieruit lijkt te moeten worden afgeleid dat de fiscale wetgever
de transparantie van de 'open CV' en van andere vennootschappen 'welker kapitaal
geheel of ten dele in aandelen is verdeeld' eveneens in strijd met de draagkracht-
gedachte beschouwde.

In de tweede plaats kan worden vastgesteld dat de zelfstandigheid van de
entiteit een rol speelde bij de keuze voor de zelfstandige belastingplicht van deze
lichamen. Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat de 'open CV' slechts

vennootschapsbelastingplichtig is voor het aan de commanditaire vennoten
toekomende resultaat, zo volgt uit het arrest van de  Hoge Raad van  7 juli  1982,
BNB 1982/268.

Tenslotte komt naar voren dat de wetgever ten aanzien van het fonds voor
gemene rekening wat betreft de band tussen de deelnemers en de entiteit een
gelijkenis zag met de NV. De vergelijking is opvallend. omdat die band ten aanzien
van de NV elders in de parlementaire toelichting werd omschreven als 'gescheiden-
heid van ondernemer en kapitaalverschaffers. Voor het fonds voor gemene

,53

rekening geldt evenwel als uitgangspunt dat het geen objectieve onderneming drijft.
Er is sprake van het beleggen voor gezamenlijke rekening van de deelgerechtigden.
Anders dan bij vennootschappen die een objectieve onderneming drijven, gaat
het er derhalve niet om vast te stellen of de deelnemers naast kapitaalverschaffers
tevens ondernemers zijn. De vergelijking die de fiscale wetgever maakte ter beargu-

53        Kamerstukken H  1959-1960,5 380 & 6 000, nr. 9, p.  16 lk (Nota). Vgl. Van Brunschot  1970.
p. 26-27.
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mentering van de zelfstandige belastingplicht van het fonds voor gemene rekening
lijkt dan ook niet goed verklaarbaar. Waarschijnlijk heeft de wetgever genoemde
gelijkenis alleen aangehaald ter onderbouwing van de twee eerstgenoemde punten.
Ten aanzien van zelfstandig belastingplichtige personenvennootschappen die een
objectieve onderneming drijven, kan hier echter meer uit worden afgeleid. Kennelijk
is de fiscale wetgever ervan uitgegaan dat deelnemers in een zelfstandig belasting-
plichtige personenvennootschap als van de onderneming gescheiden kapitaalver-
schaffers kunnen worden beschouwd. Zulks sluit aan bij het derde uitgangspunt
waarop de fiscale wetgever het onderscheid tussen zelfstandig belastingplichtige
kapitaalvennootschappen en transparante personenvennootschappen naar mijn
indruk heeft gebaseerd.

6            Conclusie

De fiscale wetgever heeft aan de hand van het bezit van rechtspersoonlijkheid van
een vennootschap en de vrije verhandelbaarheid van participaties in een vennoot-
schap een tweedeling gemaakt tussen transparante en subjectief belastingplichtige
vennootschappen. In dit hoofdstuk is aan de hand van de parlementaire geschiedenis
van de inkomsten- en vennootschapsbelasting onderzocht op welke uitgangspunten
deze tweedeling is gebaseerd. Ik concludeer dat de volgende drie vooronderstelling-
en ten grondslag hebben gelegen aan genoemde tweedeling:
1.   Het vennootschapsresultaat 'valt' rechtstreeks 'toe' aan vennoten in een

transparante personenvennootschap, terwijl bij deelnemers in een zelfstandig
belastingplichtige vennootschap daarvoor eerst een uitdrukkelijke daad van
een bevoegd 'vennootschapsorgaan' nodig is.

2. Zelfstandig belastingplichtige vennootschappen zijn in het algemeen
verschijningsvorm van juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen.
welke hun bestaan leiden los van de persoon van de individuele deelnemers.
Dit is niet het geval bij transparante personenvennootschappen.

3.      Bij zelfstandig belastingplichtige vennootschappen bestaat er een duidelijke
scheiding tussen de onderneming en de deelnemers. De deelnemers zijn daar
slechts kapitaalverschaffers, terwijl bij transparante personenvennootschappen

de posities van kapitaalverschaffers en ondernemers samenvallen.

In de volgende drie hoofdstukken bespreek ik aan de hand van dwarsverbanden
tussen het fiscale recht en het privaatrecht of deze vooronderstellingen de huidige
tweedeling in transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen
kunnen verklaren c.q. rechtvaardigen. Daarbij zal de nadruk liggen op het criterium
van rechtspersoonlijkheid waarop die tweedeling met name is gebaseerd.
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Het 6 toevallen' van het vennootschapsresultaat aan de
deelnemers

1           Inleiding

De fiscale wetgever heeft aangenomen dat de rechtsvorm waarin een onderneming
wordt uitgeoefend van belang is voor het antwoord op de vraag of het
ondernemingsresultaat rechtstreeks 'toevalt' aan de deelnemers in een vennoot-
schap. Dit is 6dn van de uitgangspunten waarop het huidige onderscheid tussen

transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen is gebaseerd. Het
belang van dit uitgangspunt is gelegen in de draagkrachtgedachte zoals die ten

grondslag ligt aan  de Wet IB  1964.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht of dit uitgangspunt de huidige tweedeling

in transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen kan verklaren

c.q. rechtvaardigen. Met andere woorden: vormt het bezit van rechtspersoonlijkheid,
dan  wel de rechtsvorm, vanuit de grondslag  voor  de  Wet  IB 1964 gezien  een
passend criterium voor het huidige onderscheid tussen transparante en zelfstandig

belastingplichtige vennootschappen? Voordat op deze vraag wordt ingegaan, besteed
ik eerst aandacht aan de grondslag voor de inkomstenbelasting en aan het begrip
draagkracht. Aan het slot van dit hoofdstuk komt aan de orde welke fiscale gevolgen
'het ministerie van Financien' kennelijk zou willen verbinden aan de toekenning

van rechtspersoonlijkheid aan openbare personenvennootschappen. Daar zal blijken
dat het standpunt van 'het ministerie van Financien' nauw samenhangt met het
uitgangspunt van de fiscale wetgever dat in dit hoofdstuk centraal staat.

2           De grondslag voor de inkomstenbelasting

2.1 Inleiding

De fiscale wetgever heeft het antwoord op de vraag of het ondernemingsresultaat
rechtstreeks 'toevalt' aan de deelnemers in een vennootschap, van groot belang
geacht voor de tweedeling in fiscaal transparante en zelfstandig belastingplichtige

vennootschappen. Aangezien de relevantie hiervan is gelegen in de draag-
krachtgedachte zoals die ten grondslag ligt aan de Wet IB 1964, vervult de
vennootschapsbelasting ten minste een aanvullende functie ten opzichte van de
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inkomstenbelasting. Vennootschappen dienen in het systeem van de wet subjectief
belastingplichtig te zijn in die gevallen waarin het in strijd met de draagkrachtge-
dachte is om de achterliggende deelnemers-natuurlijke personen direct voor hun
winstaandeel in de inkomstenbelastingheffing te betrekken, omdat zij niet recht-
streeks delen in de winsten van de vennootschap. Deze aanvullende functie van
de vennootschapsbelasting komt op verschillende plaatsen in de parlementaire
geschiedenis naar voren.'  In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de rol van
de draagkrachtgedachte als grondslag voor de inkomstenbelasting.

2.2 De rot van de draagkrachtgedachte als grondslag voor de inkom-
stenbelastingl

De Wet IB  1914

De huidige Wet IB 1964 heeft met ingang van  1 januari  1965  het door de Duitse
bezetter ingevoerde Besluit IB 1941 vervangen. De voorganger van het Besluit
IB 1941 was de Wet IB 1914. Uit de memorie van toelichting op deze laatste wet
blijkt dat met de inkomstenbelastingheffing werd beoogd belasting te heffen naar

'het vermogen der individuen om in zoodanige belasting bij te dragen.'3

De wetgever concludeerde dat alleen het inkomen maatstaf van een belastingheffing
naar draagkracht kon zijn. De memorie van toelichting definieerde het begrip
inkomen als

'het bedrag waarover iemand in een bepaald tijdvak kan beschikken ter voorzie-
ning in zijne levensbehoeften.'4

Draagkracht geeft derhalve de mogelijkheid weer om belasting te betalen, hetgeen
wat betreft de inkomstenbelasting bij een individuele natuurlijke persoon tot
uitdrukking komt in zijn besteedbare inkomen, zij het dat deze gedachte niet overal
in de inkomstenbelasting consequent is toegepast.5

De Wet IB 1964
Het doel van de inkomstenbelastingheffing, het bereiken van een evenwichtige
verdeling van de lasten naar draagkracht,  is in de Wet IB 1964 behouden.6 Toch

1        Zie o.a. Kamerstukken II 1962- 1963, 6 000, nr. 9, p. 6 rk (MvA): Kamerstukken H 1968-1969,
6 000, nr. 22, p. 12 rk (NMvA).

2           Zie hierover uitgebreid Stevens  1980.
3      Vgl. Kamerstukken II 1911-1912,144, nr. 3. p. 13 Ik (MvT).
4      Vgl. Kamerstukken II 1911-1912,144, nr. 3, p. 17 rk (MvT).
5       Zo geldt bv. als hoofdregel dat pensioenaanspraken zijn belast.
6     Kamerstukken Il 1958-1959,5 380. nr. 3. p. 17 (MvT).
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is er veel kritiek op de huidige wetgeving. omdat het belastbare inkomen zoals
dat door de Wet IB 1964 wordt bepaald onvoldoende de draagkracht van een natuur-
lijke persoon weergeeft. Oorzaak hiervan is onder meer de toenemende instrumenta-

lisering van de belastingwetgeving. De belastingheffing heeft niet alleen een

budgettaire functie, maar fungeert steeds meer tevens als instrument ter ondersteu-

ning van overheidsbeleid. Bovendien wordt door de wens van een eenvoudige
belastingwetgeving een inbreuk gemaakt op de draagkrachtgedachte als grondslag
voor de inkomstenbelasting. Zo worden de inkomsten uit de bron vermogen niet
vanuit de natuurlijke persoon, maar vanuit de bron bepaald. Er ontbreekt een

algehele vermogenswinstbelasting.

De belastingwetge ,ing in de 2 J e eetiw·
Eind 1997 is de nota 'Belastingen in de 21 e eeuw een verkenning' verschenen.7
In deze nota wordt een verkenning geschetst van de richting waarin het Nederlandse

belastingstelsel zich in het begin van de 21 e eeuw zou moeten ontwikkelen.
Uitgangspunt in de nota is een stelsel met brede stabiele heffingsgrondslagen

en lagere tarieven. Verder moet het belastingstelsel in de 21 e eeuw volgens de nota
internationaal concurrerend zijn en een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid
en aan het milieu. Deze uitgangspunten kunnen worden samengevat onder de
instrumentele functie van de belastingwetgeving. Tevens dient in de 21 e eeuw
sprake te zijn van een zo eenvoudig mogelijke wetgeving. Tenslotte blijft een
evenwichtige verdeling van de belastingdruk, waarbij rekening wordt gehouden
met de draagkracht van belastingplichtigen blijkens de nota een belangrijk vereiste.8

2.3 Conclusie

Uit het voorgaande concludeer ik dat de doelstelling van de inkomstenbelasting
is en naar verwachting in de 2te eeuw zal blijven: het bereiken van een evenwich-
tige verdeling van lasten naar draagkracht. De instrumentele functie van de
belastingwetgeving en de wens van een zo eenvoudig mogelijke belastingwetgeving
kunnen echter inbreuken maken op de draagkrachtgedachte. Dit doet er echter niet
aan af dat de draagkrachtgedachte nog steeds een basis zou kunnen vormen voor
een onderscheid tussen fiscaal transparante en zelfstandig belastingplichtige

vennootschappen.

7          Kamerstukken Il  1997-1998.25 810. nr. 2 (Nota).
8          Kamerstukken H 1997-1998, 25 810, nr. 2. met name p. 3 en p.  135, maar eveneens p. 61. p

79, p. 80, p. 137 en p. 140. (Nota).
Of aan de draagkrachtgedachte voldoende recht wordt gedaan in de in de nota geschetste
verkenningen is overigens maar zeer de vraag. Zie verder hoofdstuk 6. paragraaf 4.1.
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3           Wat houdt draagkracht van een individuele deelnemer in?

In de parlementaire geschiedenis worden verschillende termen gebruikt om
draagkracht van eenmansondernemers of van individuele deelnemers in een
vennootschap mee aan te duiden. Zo wordt door elkaar gesproken over 'het recht-
streeks toevallen van het financiele resultaat van de onderneming' en over 'de
volledige beschikkingsmacht' of 'directe beschikkingsmacht over de winst van
de onderneming.' Om aan te geven dat de winst van een kapitaalvennootschap
de draagkracht van individuele aandeelhouders nog niet onmiddellijk verhoogt.
wordt tevens het volgende opgemerkt:

'Tot de vennootschapswinst heeft de individuele aandeelhouder geen acces
dan voor zover een uitdrukkelijke daad van de vennootschap, handelende door
haar organen, hem een deel daarvan uitkeert en tot inkomen transformeert.'

De vraag rijst waar de wetgever met deze verschillende uitdrukkingen precies op
heeft gedoeld.

Opvallend is dat de wetgever het voor de draagkracht van een deelnemer in
een vennootschap in ieder geval niet van belang heeft geacht, of de deelnemer een
machtspositie bezit in die zin dat hij het zelf in de hand heeft of winst wordt
uitgekeerd. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet IB werd wel
uitdrukkelijk erkend dat deze situatie zich kan voordoen. Zo werd opgemerkt:

dat de aandeelhouder met een machtspositie in de vennootschap door het
vervreemden van zijn aandelenbezit voor zich hetzelfde bereikt als wanneer
hij - door zijn macht over de besluitvorming van de organen van de vennoot-
schap - over haar ondernemingsreserves had beschikt.'9

Deze machtspositie vormde mede de achtergrond van de aanmerkelijkbelangregeling
zoals die tot  1 januari  1997 gold. 10 Zij vormde evenwel onvoldoende argument
voor de wetgever om af te zien van een zelfstandige belastingplicht van de
desbetreffende kapitaalvennootschappen.1 1 Hieruit leid ik af dat aan de verschillende
termen die in de parlementaire geschiedenis worden gebruikt om draagkracht van
individuele deelnemers mee aan te duiden, niet een materiele maar een meer
formele, juridische interpretatie moet worden gegeven.

Als meest waarschijnlijke uitleg van deze termen komt mij voor dat de
wetgever voor draagkracht bepalend heeft geacht of individuele deelnemers in

9       Kamerstukken 11 1959-1960.5 380 & 6 000. nr. 9, p. 4 (Nota).
10       Zie voor kritiek op deze achtergrond Van Dijck  1995. p. 27-29, Grapperhaus  1966. p.  156-160,
11 Vgl. Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen 1960 I. p. 15-16: Kamerstukken Il

1962-1963.5 380. nr. 19. p. 22 rk (MvA).
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een vennootschap direct een opvorderbaar recht hebben op uitkering van hun
winstaandeel. Met andere woorden: kunnen deelnemers afzonderlijk zonder meer
met succes de vennootschap aanspreken tot uitbetaling van hun winstaandeel? Of
hebben zij eerst een opvorderbaar recht op uitkering van hun winstaandeel nadat

bijvoorbeeld hiertoe door vennoten in een personenvennootschap gezamenlijk,
of door een orgaan van een kapitaalvennootschap, een besluit is genomen?12

Het ligt naar mijn mening niet in de rede dat de wetgever daarnaast heeft
bedoeld aan te geven dat individuele deelnemers zelfstandig hun winstaandeel aan
het vennootschapsvermogen moeten kunnen onttrekken, wil men van draagkracht
van individuele deelnemers kunnen spreken. Het feit dat onder meer het begrip
'beschikkingsmacht' in de parlementaire geschiedenis wordt gehanteerd om
draagkracht van individuele deelnemers mee aan te duiden, wekt echter enige
verwarring. Uit het gebruik van deze term zou kunnen worden afgeleid dat de

wetgever het van belang heeft geacht of individuele deelnemers zelfstandig bevoegd
zijn om bedragen aan het vennootschapsvermogen te onttrekken. Waarschijnlijker
is naar mijn mening dat het woord 'beschikkingsmacht' is gehanteerd met vooral
het beeld voor ogen van een natuurlijke persoon met een eenmanszaak.

Met name in artikel  33  Wet IB  1964 meen ik steun te kunnen vinden  voor

de stelling dat de wetgever bij draagkracht van individuele deelnemers vermoedelijk
alleen heeft gedacht aan een direct opvorderbaar recht op uitkering van een
winstaandeel, en niet tevens aan een zelfstandige bevoegdheid om het desbetreffen-

de bedrag aan het vennootschapsvermogen te onttrekken. Artikel 33 Wet IB  1964
regelt op welk moment zuivere inkomsten, waaronder inkomsten uit vermogen,
worden beschouwd te zijn genoten. Bepalend is het tijdstip waarop de inkomsten:

'a. ontvangen of verrekend zijn, ter beschikking van de belastingplichtige zijn
gesteld of rentedragend zijn geworden; dan wei
b. vorderbaar en tevens inbaar zijn geworden.'

Het gaat mij met name om het laatstgenoemde genietingsmoment; het vorderbaar
en tevens inbaar worden van een inkomst. Een inkomst is vorderbaar wanneer er
een recht op dadelijke betaling bestaat in die zin dat het desbetreffende bedrag
met vrucht in rechte kan worden opgevorderd. Inbaar is een inkomst eerst

'als de schuldenaar mlks zal verzoeken, zonder verder verwijl betaling door
of vanwege den schuldenaar zal plaatsvinden.' 13

12         Vgl. o.a. Van Dijck  1995. p. 54-55: Maeijer  1998, p. 5: Besluit 18 september  1997. BNB 1998/15.
13      Zie o.a. HR 16 september 1953. BNB 1953/220: HR 7 oktober 1953. BNB 1953/273: HR 28

maart 1956, BNB 1956/148: HR 24 juni 1998. V-N 1998. p. 2770.
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Normaal gesproken zal een vorderbare inkomst tevens inbaar zijn. Gelet daarop
zou kunnen worden gesteld dat het resultaat van een vennootschap in de regel direct
wordt genoten door de deelnemers in die vennootschap, als zij zonder meer dadelijk
een opvorderbaar recht hebben op uitkering van hun winstaandeel. Er zou dan vanuit
de draagkrachtgedachte als grondslag voor de inkomstenbelastingheffing gezien
een reden kunnen zijn om de vennootschap met de deelnemers te vereenzelvigen,
hetgeen wordt bewerkstelligd via de fiscale transparantie van de vennootschap.

Gelet op het voorgaande ga ik er hierna vanuit dat met de verschillende termen
die in de parlementaire geschiedenis zijn gebruikt om draagkracht van individuele
deelnemers in een vennootschap mee aan te duiden, is bedoeld aan te geven dat
een rechtstreeks opvorderbaar recht van de afzonderlijke deelnemers moet bestaan

op uitkering van hun winstaandeel. Bij een eenmanszaak is de natuurlijke persoon
in ieder geval bevoegd om de winst aan de onderneming te onttrekken. De vraag
rijst of ook vennoten in een personenvennootschap, anders dan aandeelhouders
in een kapitaalvennootschap, zonder meer dadelijk een opvorderbaar recht hebben
op uitkering van hun winstaandeel. Dit is immers blijkbaar de vooronderstelling
van de wetgever geweest.

4           De invloed van rechtspersoonlijkheid en rechtsvorm op de draag-
kracht van individuele deelnemers

4.1 Inleiding

Indien tussen het moment van oprichting en het tijdstip van liquidatie van een
vennootschap per saldo een positief resultaat wordt behaald, komt dit gehele
resultaat uiteindelijk aan de deelnemers in de vennootschap ten goede. Wanneer
ik de inflatie buiten beschouwing laat, kan derhalve worden vastgesteld dat de totale
winst van de vennootschap de draagkracht van alle deelnemers tezamen op termijn
verhoogt. Dit uitgangspunt heeft ook de fiscale wetgever voor ogen gestaan. Wat
betreft personenvennootschappen volgt dit reeds uit de transparantiegedachte; ten
aanzien van kapitaalvennootschappen uit de basisconceptie, die verband houdt
met het regime van de inkomsten uit vermogen. De basisconceptie houdt in dat
voor de totaliteit van de aandeelhouders uiteindelijk als inkomen moet worden
beschouwd het totaal van de door een kapitaalvennootschap vanaf de oprichting
tot en met de liquidatie behaalde en uitgekeerde winst.14 Deze doelstelling wordt
overigens niet altijd gerealiseerd. Zo zal bijvoorbeeld een overgang van het regime
van de winst uit aanmerkelijk belang of de winst uit onderneming naar het regime
van de inkomsten uit vermogen of omgekeerd tot gevolg kunnen hebben dat meer

14    Zie o.a. Kamerstukken II 1958-1959. 5 380. nr. 3, p. 18 rk (MvT).
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of minder wordt belast dan overeenkomt met genoemde doelstelling. De oorzaak
hiervan is gelegen in het feit dat vanuit de ene bron het inkomen subjectief en vanuit
de andere bron het inkomen objectief wordt bepaald.

Bij het vaststellen van draagkracht van individuele deelnemers gaat het erom
te beoordelen of zij zonder meer een direct opvorderbaar recht hebben op uitkering
van hun winstaandeel. Ten aanzien van kapitaalvennootschappen heeft de fiscale
wetgever aangenomen dat een individuele aandeelhouder niet rechtstreeks een
opvorderbaar recht heeft op uitkering van zijn winstaandeel, zodat de vennoot-
schapswinst nog niet onmiddellijk zijn draagkracht verhoogt: er is eerst een
uitdrukkelijke daad van een bevoegd vennootschapsorgaan nodig." Ten aanzien
van personenvennootschappen is de wetgever er daarentegen blijkbaar van uitgegaan
dat de winst in beginsel rechtstreeks ten goede komt aan de individuele vennoten,
zodat de vennootschap voor de belastingheffing met de vennoten kan worden
vereenzelvigd. De parlementaire geschiedenis wijst in de richting dat dit verschil
bij de totstandkoming van de huidige fiscale wetgeving in verband is gebracht met
het antwoord op de vraag aan wie het vennootschapsvermogen toebehoort. Daarvoor
is van belang of een vennootschap in het systeem van de privaatrechtelijke
wetgeving rechtspersoonlijkheid bezit.

In de fiscale literatuur wordt in het algemeen aansluiting gezocht bij deze
vooronderstellingen uit de parlementaire geschiedenis. zij het dat veelal wel die
nuance wordt aangebracht dat winst uit onderneming niet in gelijke mate de
draagkracht van natuurlijke personen verhoogt als andere inkomensbestanddelen,
zoals loon. Niet de gehele ter beschikking staande winst kan namelijk worden
gebruikt voor consumptieve bestedingen. Winst heeft immers tevens onder meer
een investeringsfunctie en bufferfunctie.

Zo stelt Moltmaker in zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van  18
november 1998, BNB 1999/35:

'In het Nederlandse fiscale stelsel is het ondenkbaar. dat er vermogen bestaat
dat (...) aan niemand toebehoort c.q. de inkomsten daaruit aan niemand kunnen
worden toegerekend (eigen curs.)

·16

Moltmaker legt hier derhalve eveneens een relatie tussen het toebehoren van
vermogen en het toerekenen van inkomsten.

En Van Dijck merkt ten aanzien van het toekomen van een vennootschapsre-
sultaat aan deelnemers in een vennootschap op:

'Het terrein van de IB en Vpb dient naar mijn mening verdeeld le worden aan
de hand van de vraag of krachtens het vennootschapscontract de winst recht-

15     Kamerstukken 11 1959-1960.5 380 & 6 000. nr. 9. p. 16 (Nota).
16 Zie onderdeel 2.2.4 van de conclusie ;·an Moltmaker.
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streeks toekomt aan de vennoten dan wel of een recht op de winst eerst ontstaat
door een besluit van het lichaam (...)
Een aandeelhouder die zijn recht op winst eerst ontleent aan een besluit van

de vergadering van aandeelhouders, verkeert niet in de positie dat een
onderneming voor zijn rekening en risico wordt uitgeoefend. De onderneming
wordt uitgeoefend voor rekening en risico van het verzelfstandigde lichaam
dat in de vennootschapsbelasting moet worden betrokken. ,17

Ook Bouwman, Giele, Oranje en Verburg zijn van mening dat de winst van een

kapitaalvennootschap eerst nadat door de algemene vergadering van aandeelhouders
een besluit tot winstuitkering is genomen, aan individuele aandeelhouders ter
beschikking staat, terwijl voor personenvennootschappen andere regels gelden. 18

Ook het Besluit van 18 september 1997, BNB 1998/15, inzake de fiscale
kwalificatie van inkomensstromen uitbuitenlandse samenwerkingsverbanden, bouwt

hierop voort. Zo vermeldt dit besluit met betrekking de Franse SNC:

'Voor de nationaalrechtelijke kwalificatie van de inkomens uit een hybride
samenwerkingsverband zijn dejuridischeeigendomsverhoudingen doorslagge-
vend. De vermogensbestanddelen waarmee de ondernerning wordt uitgeoefend,
alsmede de met de activiteiten van de SNC behaalde opbrengsten zijn juridische
eigendom van de SNC. Zonder nadere regelgeving leidt dit tot de gevolgtrekking
dat de participanten de resultaten van de SNC niet rechtstreeks genieten, maar
dat de resultaten bij de SNC opkomen. Om de resultaten aan de participanten
te doen toekomen zal (een orgaan van) de SNC daartoe een (uitdelings)besluit
moeten nemen.'

Hierna bespreek ik of naar huidig recht inderdaad zodanige draagkrachtverschillen
bestaan tussen vennoten en aandeelhouders dat vanuit de grondslag voor de

inkomstenbelastingheffing het huidige onderscheid tussen transparante en zelfstan-

dig belastingplichtige vennootschappen kan worden verklaard c.q. gerechtvaardigd.
In het navolgende komt eerst de draagkracht ten aanzien van voorlopige

positieve resultaten, gedurende een boekjaar, aan de orde. Daarna bespreek ik of
vennoten en aandeelhouders zonder meer een opvorderbaar recht hebben op uitke-
ring van de na afloop van het boekjaar vastgestelde winst. Daarbij onderscheid
ik de situatie waarin wel en de situatie waarin geen bepalingen omtrent de winstbe-
stemming zijn opgenomen in de vennootschapsovereenkomst of in de statuten van

een kapitaalvennootschap.

17 Van Dijck 1995. p. 54-55.
18      Bouwman 1998. p. 1: Giele & Oranje 1987. p. 506; Verburg 1984. p. 40-41. Vgl. tevens Romijn

1995. p. 1425.
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4.2 Het delen in voorlopige resultaten

Personenvennootschappen
In het arrest Van den Broeke/Van der Linden overweegt de Hoge Raad:

'De in een vennootschap onder firma ingebrachte goederen vormen een
gebonden gemeenschap; zij zijn bestemd om te worden aangewend tot het
bereiken van het doel der vennootschap. Een vennoot kan tijdens de duur der
vennootschap niet vrijelijk beschikken over zijn aandeel in die goederen en
evenmin aanspraak maken op een uitkering ten laste van het vennootschapsver-
mogen voor zover een dergelijke aanspraak niet uit het vennootschapscontract
of een in overeenstemming daarmee genomen besluit voortvloeit. '19

De goederengemeenschap van een personenvennootschap heeft derhalve een
gebonden karakter, hetgeen inhoudt dat een vennoot noch zelfstandig over zijn
aandeel in het vennootschapsvermogen in zijn geheel, noch over een aandeel in
de afzonderlijke vermogensbestanddelen van de goederengemeenschap in priv6
kan beschikken.20 De gebondenheid van de goederengemeenschap impliceert
bovendien dat een individuele vennoot evenmin over zijn aandeel in een voorlopig
resultaat, gedurende een boekjaar, ten eigen behoeve kan beschikken. Voorlopige
resultaten gaan namelijk behoren tot de vennootschappelijke goederengemeenschap.

Wel kunnen met toestemming van alle vennoten aan de individuele vennoten
voorschotten op de uiteindelijke winst worden uitgekeerd. De mogelijkheid hiertoe
kan ook in de vennootschapsovereenkomst zijn opgenomen. Uitbetaalde voorschot-
ten worden na afloop van het boekjaar verrekend met ieders winstaandeel.
Voorzover voorschotten het uiteindelijk vastgestelde winstaandeel van een vennoot
overtreffen, wordt de vennoot op zijn kapitaalrekening gedebiteerd. Deze debitering
leidt in beginsel tot een bijstortingsplicht van de vennoot. Een afname van zijn
kapitaalrekening betekent namelijk dat hij niet langer heeft voldaan aan zijn
overeengekomen inbrengplicht.2' De uitbetaling van voorschotten zal in de regel
derhalve een voorlopig karakter hebben.

Kapitaalvennootschappen
Kan zich dus bij een personenvennootschap de situatie voordoen waarin een vennoot
reeds gedurende het boekjaar in privt kan beschikken over zijn aandeel in de nog
niet vastgestelde winst, hetzelfde kan aan de orde komen bij een BV of NV. De
statuten van een kapitaalvennootschap, waarvan de inhoud door de aandeelhouders
wordt bepaald. kunnen het namelijk onder voorwaarden mogelijk maken tussentijdse

19    HR 17 december 1993. NJ 1994, 301,r.0.3.6.
20 Zie hierover o.a. Asser/Maeijer 1995 (5-V), p. 222-233, Smits 1969, p. 167-197.
21 Art. 7A:1655 BW. Zie ook Asser/Maeijer 1995 (5-V), p.  106.

5l



Hoofdstuk 3

..

uitkeringen van winst van het lopende boekjaar te doen.-- Een dergelijke tussentijdse
uitkering is een voorschot op de winstuitkering na vaststelling van de jaarrekening
en heeft eveneens een voorlopig karakter.23 Een aandeelhouder loopt tot aan de

balansdatum nog het risico dat hij het bedrag van de uitgekeerde winst moet
terugbetalen.34

Conclusie
Uit het voorgaande volgt dat als uitgangspunt geldt dat noch een vennoot, noch
een aandeelhouder vddr afloop van het boekjaar een opvorderbaar recht heeft op
uitkering van een aandeel in de nog niet vastgestelde winst. Het hangt van de
feitelijke omstandigheden af of een vennoot of aandeelhouder recht heeft op
uitkering van een voorlopig voorschot op zijn winstaandeel. Hieruit concludeer
ik dat het enkele onderscheid in rechtsvorm tussen een personen- en kapitaalven-
nootschap niet leidt tot zodanige draagkrachtverschillen tussen aandeelhouders
en vennoten ten aanzien van voorlopige resultaten. dat het een tweedeling in

transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen kan verklaren c.q.
rechtvaardigen.

4.3 Draagkracht ten aanzien van vastgestelde resultaten: geen bepaling

in de overeenkomst/statuten omtrent de winstbestemming

Personenvennootschappen

In de situatie waarin in de vennootschapsovereenkomst niets is bepaald omtrent

de winstbestemming, wordt het recht op winstuitkering direct opvorderbaar nadat
de winst na at'loop van het boekjaar is vastgesteld.35 Vennoten in een personen-

vennootschap hebben in beginsel derhalve dadelijk recht op uitkering van hun
aandeel in de vastgestelde winst.16 Dit werd ook reeds aangenomen ten tijde van
de introductie van de huidige fiscale wetgeving.27 Uitkering kan geschieden door

22       Art. 2:105/216, vierde lid. BW.
23      Voorzover op de eerst volgende balansdatum geen winst of winstreserves aanwezig zijn, dient

de vennootschap de tussentijdse uitkering terug te vorderen. omdat zij ongeoorloofd was. ook

al was op het moment van uitkering winst aanwezig.
24     Aandeelhouders van een NV hoeven, anders dan aandeelhouders van een BV. een tussentijdse

uitkering evenwel slechts terug te betalen, ingeval zij wisten of behoorden Ie weten dat de
uitkering ongeoorloofd was. Zie art, 2:105, achtste lid, BW.

25 Vgl. annotatie Maeijer bij HR 17 december 1993, NJ 1994.301 (Van den Broeke/Van der
Linden). Zie omtrent de winstvaststelling Asser/Maeijer 1995 (5-V), p. 103-105: Personenasso-
ciaties. I.II. 10.2.

26     Zie ook Asser/Maeijer 1995 (5-V), p. 106: Van Mourik 1993 1, p. 43.
Onder omstandigheden kan het, i.#'.m. de henodigdheid van de winst in de onderneming. overigens
in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn ala een individuele vennoot zijn volledige winst-
aandeel opeist. Vgl. Toelichting Boek 7.13 NBW, p. 1100: Van Schilfgaarde 1974. p. 56.

27     Asser/Kamphuisen 1960 (3-III), p. 495.
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daadwerkelijke uitbetaling of door boeking in rekening-courant.38 Het ontwerp
Boek 7 titel 13 NBW zoals dat is opgesteld door Van der Grinten. sluit hierbij aan.
Artikel 7.13.1.11 NBW bepaalt namelijk expliciet dat iedere vennoot recht heeft
op uitkering van zijn winstaandeel, tenzij anders is bepaald. 29

Indien als hoofdregel zou gelden dat vennoten niet direct recht zouden hebben

op uitkering van hun aandeel in de vastgestelde winst, zou ieders winstaandeel
in beginsel moeten worden geboekt op zijn kapitaalrekening. Alsdan zou de vastge-
stelde winst tot het gebonden vennootschapsvermogen blijven behoren. Door

boeking op de kapitaalrekeningen van de vennoten zou eigenlijk ieders inbreng
worden verhoogd:  Aan een wijziging van de inbreng van de vennoten zal evenwel
een onderlinge afspraak van alle vennoten ten grondslag moeten liggen.

Het EESV
Ook voor het fiscaal transparante EESV. dat als rechtspersoon wordt aangemerkt,

geldt dat de deelgenoten recht hebben op uitkering van de vastgestelde winst en
er geen afzonderlijk besluit tot winstuitkering meer nodig is alvorens dit recht
ontstaat." Daarbij moet wel worden aangetekend dat het EESV in de regel zelf
geen winst zal maken. Het doel van het EESV is immers rechtstreeks de economi-
sche werkzaamheid van zijn leden te bevorderen. Het EESV heeft dus een
ondersteunend karakter en mag niet als doel hebben het behalen van winst voor
zichzelf. 32

Kapitaalvennootschappen
Hetgeen hiervoor ten aanzien van het recht van vennoten op de vennootschapswinst
is vermeld, geldt eveneens voor aandeelhouders in een NV of BV. Artikel 2:105,
eerste lid, BW en artikel 216. eerste lid. BW luiden namelijk:

'Voor zover bij de statuten niet anders is bepaald. komt de winst de aandeelhou-
ders ten goede.'

Deze bepaling houdt in dat winst in beginsel niet wordt gereserveerd maar, mits
de vermogensbeschermende bepalingen dat toelaten, in zijn geheel wordt uitge-
keerd.31 Indien geen bepaling omtrent de winstbestemming in de statuten is

28 Enigszins anders Mohr 1998. p. 58.
29    Toelichting Boek 7.13 NBW, p 1099-1100.
30      Zo ook Asser/Maeijer 1995 (5-V), p. 106 en Toelichting Boek 7.13 NBW, p. 1100. In andere

zin Van Mourik 19931. p. 43.
31      Art. 21. eerste lid, Verordening nr. 2137/85. Zie tevens Van Solinge 1990, p. 24.
32     Zie Art. 3 Verordening nr. 2137/85: Com (72)2046, p. 30-32.
33      Van der Heijden/Van der Grinten  1992, p. 582; Rechtspersonen. aant. 4 bij art. 2: 105 BW:

Speetjens 1947 . p. 47. Zie tevens Hof Arnhem 26 mei 1992, NJ 1993, 182 (Uniwest/Van
Klaveren).
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opgenomen, wordt het recht van aandeelhouders op winstuitkering derhalve, net
als bij personenvennootschappen, direct nadat de winst na afloop van het boekjaar
is pastgesteld opvorderbaar.34 Als uitgangspunt geldt dus dat er daarna geen verder
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van een ander vennoot-
schapsorgaan tot uitkering van de vastgestelde winst meer nodig is.35 De
aandeelhouder heeft onmiddellijk een vorderingsrecht voor zijn aandeel in de
vastgestelde winst.  In de parlementaire geschiedenis  van de Wet IB  1964 en de
Wet Vpb 1969 en in de fiscale literatuur wordt ten onrechte anders aangenomen,
ondanks dat het voorgaande ook reeds gold ten tijde van de introductie van de
huidige fiscale wetgeving.

36

Onder de term 'winst' in de zin van artikel 2:105/216, eerste lid, BW dient
te worden verstaan het saldo van de winst- en verliesrekening. Naar algemeen wordt
aangenomen, heeft het bestuur van de BV of NV niet de mogelijkheid bij het
opmaken van de jaarrekening reserveringen op de winst- en verliesrekening op
te nemen.37 Indien in de statuten geen bepaling omtrent de winstbestemming is
opgenomen, kan het bestuur derhalve niet door het opnemen van reserveringen
op de winst- en verliesrekening de omvang van de vast te stellen en uit te keren
winst beYnvloeden.

Wordt de winst gereserveerd ondanks dat hiervoor een statutaire basis
ontbreekt, dan kan een individuele aandeelhouder uitkering van zijn winstaandeel
afdwingen.38 Doet hij dat niet. dan wordt hij overigens nog niet in de belastinghef-
fing betrokken, zo blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 25 mei 1955, BNB
1955/262.39 In dit arrest overwoog de Hoge Raad namelijk het volgende:

'dat ten aanzien van hetgeen door uitdeling van winst als opbrengst  van
aandelen wordt genoten de belastingheffing zich behoort aan te sluiten bij
hetgeen in feite geschiedt;
dat evenmin (...) de mogelijke aantastbaarheid van een besluit, waarbij aan
de winstgerechtigden minder toekomt, de conclusie rechtvaardigt, dat voor

34       Of indien de jaarrekening door de raad van commissarissen wordt vastgesteld, na goedkeuring
door de algemene vergadering van aandeelhouders.  Zie  art. 2: 101/210, derde  lid, BW juncto
art. 2:105/216, derde lid, BW.
Van der Heijden/Van der Grinten 1992, p. 588: Wolfsbergen 1933. p. 134.

35        Vgl. de overwegingen van Hof Amsterdam opgenomen in HR 18 maart  1955. NJ  1956.  322,
p. 746 lk.: Asser/Maeijer 1994 (2-III), p. 625; Van Schilfgaarde 1998. p. 83. Anders Slagter
1996, p. 168.

36     Art. 42d WvK(oud). Zie Van der Heijden/Van der Grinten 1962, p. 608 en p. 610: Van der
Heijden/Van der Grinten 1968, p. 538-539 en p. 543: Speetjens 1947, p. 47.

37    Zie o.a. Francissen & Jansen 1975, p. 58; Van der Grinten 1971, p. 172-173. VgI. tevens
Rechtspersonen. Toelichting op Departementale Richtlijnen, paragraaf 12.

38     Van der Heijden/Van der Grinten 1992. p. 585; Speetjens 1947, p. 47-48.
39        Anders nog HR  15 april  1931, 8.4957, waar de NV overigens slechts 6dn aandeelhouder had.

Zie over dit arrest Lazet 1933, p. 66-71.
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hen ten opzichte van het meerdere een inbare"o vordering bestaat, welke als
opbrengst van hun aandelenbezit tot het inkomen zou moeten worden gerekend.'

4.4 Draagkracht ten aanzien van vastgestelde resultaten. bepalingen in de

overeenkomst/statilten omtrent de winstbestemming

Veelal zullen in een vennootschapsovereenkomst bij een personenvennootschap
of in de statuten van een BV of NV bepalingen zijn opgenomen omtrent de
bestemming van de winst.41 Betreft het een personenvennootschap dan is het zonder
dergelijke bepalingen alleen mogelijk om met toestemming van alle vennoten winst
te reserveren.42 Ten aanzien van kapitaalvennootschappen laten artikel 2:105 BW
en artikel 2:216 BW winstreservering bij het ontbreken van bepalingen met
betrekking tot de winstbestemming zelfs in het geheel niet toe. Een besluit van
de algemene vergadering van aandeelhouders tot winstreservering waarvoor een
statutaire basis ontbreekt, is nietig. 43

De statuten van een BV of NV kunnen bijvoorbeeld bepalen dat de
vastgestelde winst ter beschikking staat van de algemene vergadering van
aandeelhouders.44 Zij moet dan (jaarlijks) een besluit tot winstuitkering en/of
winstreservering nemen.45 Indien een dergelijke bepaling is opgenomen in de
statuten heeft een individuele aandeelhouder derhalve niet zonder meer recht op
uitkering van een aandeel in de vastgestelde winst. In het algemeen heeft een
individuele aandeelhouder het overigens ook niet in de hand dat wordt besloten
tot winstuitkering. Betreft het een BV met 66n aandeelhouder dan is dit vanzelfspre-
kend wel zo. De wetgever heeft evenwel zelfs kapitaalvennootschappen waarin
de aandeelhouder een machtspositie bezit, bewust vennootschapsbelastingplichtig
gelaten.

46

In het verlengde van het voorgaande wordt in de vennootschapsovereenkomst
van een personenvennootschap regelmatig bepaald dat vennoten bij meerder-
heidsbesluit winst kunnen reserveren. Een dergelijke bepaling heeft, net als het

40      Zie art. 33 Wet IB 1964 en paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
41      Zie o.a. Van der Heijden/Van der Grinten 1992, p. 582 en 584; Pitio/LOwensteyn 1994, p. 249.
42      Zie t.a.v. het ontwerp van Van der Grinten: Toelichting Boek 7.13 NBW, p. 1100. Volgens de

toelichting op art.  7.13.1.11  NBW moet een besluit tot winstreservering bij een personen-
vennootschap altijd zijn gebaseerd op de vennootschapsovereenkomst. Zulks lijkt ook te volgen
uit de voorgestelde wettekst.

43        Art. 2:14. eerste lid, BW: Van der Heijden/Van der Grinten  1992, p. 585 en p. 588; annotatie
Tekenbroek bij HR 25 mei  1955, BNB 1955/262. Wolfsbergen  1933, p.  133-134. Vgl. HR 8
april 1938, NJ 1938, 1076 met annotatie Scholten.
Anders een arrest van de belastingkamer: HR 14 december 1932, B. 5344. Zie ook Dorhout
Mees  1933, p. 126; Lazet, Statutaire Winstverdeling en de Fiscus  1933, p. 67-71.

44 Vgl. Departementale Richtlijnen, paragraaf 12.
45       Zie bv. Asser/Maeijer 1994 (2-III). p. 626: Van der Heijden/Van der Grinten  1992. p. 588 en

Van Schilfgaarde 1998, p. 285.
46 Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
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beding dat de winst ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhou-
ders staat. tot gevolg dat een individuele vennoot er niet voor kan zorgen dat zijn
winstaandeel wordt uitgekeerd. De winst staat wel aan de vennoten of aandeelhou-
ders gezamenlijk ter beschikking.

Soms wordt in een vennootschapsovereenkomst vastgelegd dat de winst boven
een bepaald bedrag wordt gereserveerd. De gereserveerde winst wordt geboekt
op de kapitaalrekeningen van de vennoten. Aangezien het vennootschapsvermogen
een gebonden gemeenschap vormt, kan een individuele vennoot zonder toestemming
van de overige vennoten niet in privt beschikken over het saldo van zijn kapi-
taairekening

De hiervoor bedoelde bepalingen in de overeenkomst van een personen-
vennootschap of in de statuten van een BV of NV komen met name in besloten
verhoudingen voor,47 althans zijn voor open verhoudingen niet zo geschikt. In open
verhoudingen. waar economisch belang bij en zeggenschap over het beleid van
de onderneming zijn gescheiden, zal het immers wenselijk zijn dat degenen die
de zeggenschap over de onderneming uitoefenen, kunnen beslissen over reservering
van binnen de onderneming benodigde winst. Zo komt in statuten van open kapitaal-
vennootschappen niet zelden de bepaling voor dat het bestuur (en/of de raad van
commissarissen) bevoegd is te bepalen welk deel van de winst als reserve zal
worden aangehouden.48 In het verlengde hiervan wordt in vennootschapsover-
eenkomsten van CV's waarbij sprake is van een open verhouding wel vastgelegd
dat de beherend vennoot kan besluiten tot winstinhouding. Bij grote CV's die slechts
voor een beperkt aantal jaren worden aangegaan. wordt soms zelfs in de
vennootschapsovereenkomst bepaald dat gedurende het bestaan van de vennoot-
schap geen winstuitkeringen worden gedaan.49 Dergelijke bepalingen hebben alle
tot gevolg dat voorzover de winst wordt gereserveerd, de winst zelfs nog niet aan
de vennoten of aandeelhouders gezamenlijk ter beschikking staat, laat staan aan
een individuele vennoot of aandeelhouder. 50

4.5 Omvang uit te keren winst

Uit het voorgaande volgt dat niet de rechtsvorm of het bezit van rechtsper-
soonlijkheid. maar de inhoud van de vennootschapsovereenkomst of statuten

47 Vgl. Francissen & Jansen 1975, p. 62.
48      Vgl. Departementale Richtlijnen. paragraaf 12.
49      Zie bv. Prospectus Norships CV (ABN-AMRO).art. 12.1 van de CV-overeenkomst: Prospectus

Scheepvaartfondsen CV De Nieuwe Compagnie I. 11 en III (ING). art. 14.1 ,·an de CV-
overeenkomst.

50      Er zal bij een besluit tot winstreservering wei steeds een belangenafweging moeten plaatsvinden.
Een besluit tot inhouding van de volledige winst kan in strijd met de redelijkheid en billijkheid
zijn. Vgl. Asser/Maeijer 1994(2-111), p. 627-628. HR gjuli 1990. NJ 1991.51, AA 1991.83
(S BV): Hof Amsterdam 24 januari  1991. NJ  1991.224(vervolg S BV).
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bepalend is voor de kwestie of een individuele deelnemer direct een opvorderbaar
recht heeft op uitkering van de vastgestelde winst of pas nadat hiertoe een
afzonderlijk besluit is genomen. De rechtsvorm kan wel van invloed zijn op de
omvang van de uitkeerbare winst. hetgeen samenhangt met regels van vermogensbe-
scherming, die wel voor de NV en BV gelden, maar niet voor personen-
vennootschappen.

Zo zijn de bepalingen uit Boek 2 titel 9 BW omtrent de inrichting van de
jaarrekening wei van toepassing ten aanzien van kapitaalvennootschappen, maar
in beginsel niet ten aanzien van personenvennootschappen.51 Verder bepaalt artikel
2:105, tweede lid, BW voor de NV en artikel 2:216, tweede lid, BW voor de BV
dat slechts winstuitkeringen kunnen worden gedaan:

'voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel
van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of statuten
moeten worden aangehouden.

·52

Vermogensbeschermende regels beogen crediteuren van een kapitaalvennootschap
meer zekerheid te bieden dat hun schulden kunnen worden voldaan. Voor
schuldeisers van een personenvennootschap kan deze waarborg reeds worden
gevonden in de aansprakelijkheid van (beherend) vennoten voor schulden van de

vennootschap, waardoor ook daar niet zelden winst zal worden gereserveerd, en
wel onder meer ter vorming van een buffer in verband met aansprakelijkheidsrisi-
CO'S.

4.6 Conclusie

Bij de totstandkoming van de Wet IB  1964 en Wet Vpb  1969 is aangenomen dat

bij kapitaalvennootschappen eerst een uitdrukkelijke daad van een vennoot-

schapsorgaan nodig is alvorens individuele aandeelhouders een opvorderbaar recht
hebben op uitkering van hun winstaandeel. Ten aanzien van personenvennootschap-
pen is de fiscale wetgever er daarentegen blijkbaar van uitgegaan dat vennoten
rechtstreeks delen in de vennootschapsresultaten. De parlementaire geschiedenis
maakt aannemelijk dat dit onderscheid in verband is gebracht met de kwestie aan
wie het vennootschapsvermogen toebehoort en of een vennootschap rechtspersoon-

lijkheid bezit. In genoemde vooronderstellingen werd door de wetgever een
belangrijke rechtvaardigingsgrond gezien voor de huidige tweedeling in transparante
en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen. Achtergrond vormde de
draagkrachtgedachte zoals die ten grondslag ligt aan de inkomstenbelastingheffing.

51     Art. 2:360 BW.
52     Vgl. ten tijde van de introductie van de huidige fiscale wetgeving art. 42e WvK(oud). waarover

Van de Heijden/Van der Grinten  1968, p. 539.
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Genoemde vooronderstellingen blijken evenwel niet juist te zijn. Niet alleen

voor kapitaalvennootschappen, maar ook voor personenvennootschappen geldt
dat de opbrengsten in privaatrechtelijke zin nimmer in die zin rechtstreeks door
de deelnemers worden genoten, dat de daaraan ten grondslag liggende rechtshande-

lingen en de gevolgen daarvan buiten de vennootschap blijven. De opbrengsten
zullen steeds opkomen in het vermogen van een vennootschap alvorens individuele
deelnemers zelfstandig over een gedeelte daarvan ten eigen behoeve kunnen
beschikken. Voor zowel vennoten in personenvennootschappen als aandeelhouders

in kapitaalvennootschappen gold ten tijde van de introductie van de huidige fiscale
wetgeving en geldt nog steeds als uitgangspunt, dat zij eerst na en door vaststelling

van de winst een opvorderbaar recht hebben tot uitkering van het aan hen
toekomende deel van de winst. Er is hiervoor in beginsel dan derhalve geen
afzonderlijk besluit meer nodig. Bepalingen omtrent de winstbestemming in
vennootschapsovereenkomst of statuten kunnen van dit uitgangspunt afwijken,
bijvoorbeeld door te bepalen dat een deel van de winst wordt gereserveerd, en zullen
dat ook veelal doen. Vennoten in personenvennootschappen kunnen juridisch gezien
net zo min als aandeelhouders in kapitaalvennootschappen zelfstandig in privt
beschikken over eenmaal rechtsgeldig gereserveerde winst. Dat personenvennoot-

schappen volgens de heersende leer (nog) geen rechtspersoonlijkheid bezitten,
doet daar niets aan af. Het vermogen van een personenvennootschap vormt immers
een gebonden gemeenschap.

Op grond van het voorgaande kom ik tot de voorlopige conclusie dat vanuit
de draagkrachtgedachte gezien noch het bezit van rechtspersoonlijkheid, noch het
onderscheid in rechtsvorm een passend criterium vormt voor de huidige tweedeling
in transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen.

Tot nog toe zijn echter alleen positieve resultaten in de beoordeling betrokken.
Hierna bekijk ik of de conclusie nuancering behoeft ingeval tevens de mogelijkheid
dat een vennootschap verliezen lijdt, wordt meegenomen.

5           Verliezen van een vennootschap

5.1 Inleiding

Vennoten in een personenvennootschap zijn in geval van vertegenwoordiging
gezamenlijk schuldenaar. Op grond van artikel 6:6, eerste lid, BW en artikel
7A: 1680 BW zijn zij in beginsel voor gelijke delen aansprakelijk. Artikel  18 WvK
neemt voor wat betreft vennoten in een VOF zelfs een hoofdelijke aansprakelijk
aan. Ook vennoten in een maatschap kunnen evenwel hoofdelijk aansprakelijk
zijn. Artikel 7:407, eerste lid, BW bepaalt namelijk dat twee of meer personen die
tezamen een opdracht hebben gegeven, hoofdelijk zijn verbonden tegenover de
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opdrachtnemer. Ingevolge het tweede lid zijn zij bij gezamenlijke ontvangst van
een opdracht ieder voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming
in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan allen kan worden toegerekend.
Bovendien is sprake van een hoofdelijke verbondenheid bij een ondeelbare prestatie,
zo volgt uit artikel 6:6, tweede lid. BW.53

Voor een kapitaalvennootschap geldt daarentegen dat zij als rechtspersoon
zalf exclusief schuldenaar is. Het Burgerlijk Wetboek legt expliciet als uitgangspunt
vast dat aandeelhouders niet aansprakelijk zijn voor schulden van de
vennootschap.54 Anders dan bij kapitaalvennootschappen, zal toekenning van rechts-

persoonlijkheid aan openbare personenvennootschappen geen gevolgen hebben
voor de aansprakelijkheid van vennoten. Artikel 7.13.1.6, eerste lid, NBW55 zoals
opgesteld door Van der Grinten, legt voor de openbare personenvennootschap,
in aansluiting bij het huidige recht56. vast dat de vennoten zijn verbonden voor
haar verbintenissen. Ook Maeijer gaf tijdens de vergadering van de Vereeniging
Handelsrecht van 6 november 1998 aan er niet voor te voelen de aansprakelijkheid
van vennoten op te heffen, indien er (onder voorwaarden) rechtspersoonlijkheid
zal worden toegekend aan openbare personenvennootschappen.57 Wel is nog een
vraag of in Boek 7 titel 13 NBW voor vennoten in een maatschap, evenals voor
vennoten in een VOF, een hoofdelijke aansprakelijkheid in plaats van een aanspra-
kelijkheid voor gelijke delen als wettelijk uitgangspunt zou moeten gelden.58 De
verschillen tussen beroeps- en bedrijfsuitoefening zijn namelijk geleidelijk ver-
vaagd.59

De vraag rijst of het verschil in aansprakelijkheid tussen vennoten en
aandeelhouders tot zodanige draagkrachtverschillen ten aanzien van verliezen van
de vennootschap leidt, dat hieruit het onderscheid tussen fiscaal transparante en
zelfstandig belastingplichtige vennootschappen kan worden gerechtvaardigd. Naar
mijn mening is dat niet het geval, hetgeen ik hierna zal toelichten.

53 Vgl. Vereeniging Handelsrecht 1999 (Honde), p 5
54     Art. 2:64. eerste lid, BW en art. 2: 175. eerste lid, BW.
55      Zie ook art. 7.13.2.2 NBW t.a.v . vennoten in een VOF.
56 Zie Toelichting Boek 7.13 NBW, p. 1095.
57 Vereeniging Handelsrecht 1999. p. 37.
58    Maeijer 1998. p. 10-11.
59        Zie o.a. Maeijer 1998. p.  10: Raad voor het Midden- en Kleinbedrij f 1998, p. 5, Van Schilfgaarde

1974. p. 28. Anders Raaijmakers. die in het vervagen van de grenzen tussen beroeps- en
bedrij fsuitoefening geen reden ziet om de bestaande verschillen ten aanzien van de aansprakelijk-
heid van vennoten op te heffen. Zie Raaijmakers  1999, p. 32-33.
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5.2 Risico's van aandeelhouders en vennotenao

Ondanks dat de wet uitdrukkelijk bepaalt dat aandeelhouders van een kapitaalven-
nootschap niet aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap, kunnen
verliezen van de vennootschap onder bijkomende omstandigheden geheel of
gedeeltelijk voor hun rekening komen. Dit zal zich eerder bij besloten dan bij open
verhoudingen voordoen. Zo eisen financiers veelal van een aandeelhouder-directeur

een borgstelling in privt voor schulden van de vennootschap. Regelmatig is daar-
naast sprake van een derdenhypotheek of derdenpand. Bovendien maken verschil-
lende bepalingen in Boek 2 BW en in de Invorderingswet het onder omstandigheden
mogelijk een aandeelhouder in zijn hoedanigheid van bestuurder (of
medebeleidsbepaler) aansprakelijk te stellen voor schulden van de vennootschap,

6I

al blijft de hoofdregel dat hij niet aansprakelijk is. Ook verstrekken aandeelhouders
in besloten verhoudingen geregeld geldleningen aan hun BV. Verliezen van een
BV kunnen tot definitieve oninbaarheid van een vordering van een aandeelhouder
leiden. Eveneens kan bijeengebracht aandelenkapitaal verloren gaan of kan zich
de situatie voordoen waarin aandelen bij verkoop door een aandeelhouder minder
waard zijn dan ten tijde van de verkrijging. Een aandeelhouder kan onder
omstandigheden dus wel degelijk risico's lopen in verband met verliezen van de
kapitaalvennootschap.

Daar staat tegenover dat vennoten in een personenvennootschap evenmin
altijd risico's lopen in verband met verliezen van de vennootschap. Zo zijn
commanditaire vennoten in beginsel niet aansprakelijk voor vennootschapsschulden.
In de interne verhouding dragen zij maximaal voor het bedrag van hun inbreng
mee in de verliezen. Bovendien kan de interne draagplicht voor verliezen van een
commanditaire of beherend vennoot contractueel zelfs geheel worden uitgesloten.
Tenslotte zijn risico's vaak voor een groot deel afgedekt door een beroepsaansprake-
lijkheidsverzekering.

5.3 Risico's en draagkrachtvermindering

Zowel vennoten als aandeelhouders kunnen afhankelijk van de omstandigheden
van het geval derhalve risico's lopen in verband met verliezen van de vennootschap.
Uit de fiscale transparantie van personenvennootschappen volgt dat vennoten de
verliezen onmiddellijk in aanmerking kunnen nemen, ondanks dat overigens

60 Zie omtrent aansprakelijkheidsverschillen bij aandeelhouders en vennoten tevens hoofdstuk 5,
paragraaf 6.

61     Zie met name art. 2:93/203. tweede en derde lid. BW. art, 2:138/248 BW en art. 36 in v. Wet
1990.
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doorgaans wordt aangenomen dat geen wettelijke verplichting bestaat de geleden
verliezen direct aan te zuiveren. 62

Ook natuurlijke personen die aandeelhouder zijn in een kapitaalvennootschap
kunnen. mits zij een aanmerkelijk belang in de zin van artikel 2Oa Wet IB  1964
bezitten, onder omstandigheden een verlies op de vennootschap in aanmerking
nemen. Zo is sprake van een fiscaal in aanmerking te nemen verlies ingeval een

aanmerkelijkbelanghouder zijn aandelen verkoopt en de overdrachtsprijs van de
aandelen lager is dan zijn verkrijgingsprijs. Ook ten aanzien van een schuldvorde-

ring op de vennootschap kan een aanmerkelijkbelangverlies worden geleden. Een
verlies wordt bij een aanmerkelijkbelanghouder evenwel nog niet in aanmerking
genomen zodra de vennootschap verlies lijdt, maar eerst op het tijdstip van
vervreemding63 van het aanmerkelijk belang. Er is in artikel 20c, zesde lid, Wet
IB 1964 zelfs een regeling opgenomen die voorkomt dat een aanmerkelijkbe-
langhouder zijn verliezen naar voren probeert te halen. Dit zou zonder deze bepaling
bijvoorbeeld mogelijk zijn door verkoop aan een eigen holding van na de verkrijging
in waarde gedaalde aandelen. Uit de parlementaire toelichting op genoemde

bepaling blijkt dat de wetgever het niet wenselijk acht dat fiscaal verliezen kunnen
worden verantwoord voordat zij daadwerkelijk zijn gerealiseerd.64 Van realisatie
kan pas worden gesproken als het verlies voor belanghebbende definitief is. Dit
is in de regel het geval op het tijdstip waarop de aandeelhouder zijn aandelen aan
een derde verkoopt.

65

Uit het voorgaande blijkt dat een vennoot in een personenvennootschap in
verband met de fiscale transparantie van de vennootschap direct zijn aandeel in
een verlies in aanmerking kan nemen, terwijl een aandeelhouder met een
aanmerkelijk belang dat pas kan doen op het moment waarop een verlies definitief
voor zijn rekening komt. Toch kan het risico van de aandeelhouder, net als bij een
vennoot in een personenvennootschap, reeds vaststaan op het tijdstip dat de
vennootschap het verlies lijdt.

Zo manifesteren zich de risico's van een aandeelhouder die zich. zij het in
de regel slechts ten opzichte van bepaalde schuldeisers. borg heeft gesteld voor
schulden van de kapitaalvennootschap. in wezen niet op een later moment dan
die van een vennoot in een maatschap of VOF. die uit hoofde van de wet aansprake-

62 Zie Asser/Maeijer 1995 (5-V ). p. 106-107: Personenassociaties, I.Il. 10.2. Anders Mohr 1998,
p. 56-57.
De vennoten kunnen wei overeenkomen dat geleden verliezen moeten worden aangezuiverd.
Volgens artikel 7.13.1.11, tweede lid. NBW, zoals opgesteld door Van der Grinten, geldt naar
komend recht als regel van aanvullend recht dat verliezen dienen te worden aangezuiverd.
Voor het EESV geldt op grond van artikel 2 1. tweede lid. van de verordening tot instelling van
het EESV, nr. 2137/85, dat verliezen moeten worden aangezuiverd.

63        Onder het begrip vervreemding kunnen overigens voor de toepassing van de aanmerkelijkbelangre-

geling diverse (rechts)handelingen worden begrepen.
64     Kamerstukken II 1995-1996,24761. nr. 3, p. 58 (MvT).
65 Vgl. tevens HR 2 mei 1997. NJ 1997,662 (r.0.3.6.), AA 1997,10 (Kip/Rabo Winterswijk).
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lijk is. In dit voorbeeld heeft weliswaar alleen de aansprakelijkheid van de
aandeelhouder een subsidiair karakter in die zin dat eerst de vennootschap
tevergeefs tot nakoming moet zijn aangesproken alvorens de crediteur zich op het
privd-vermogen van de aandeelhouder kan verhalen.66 Ook bij een personen-
vennootschap zal een vennootschapsschuld intern evenwel in eerste instantie voor
rekening van de vennootschap komen.67 Een vennoot in een VOF die in verband
met zijn hoofdelijke aansprakelijkheid een vennootschapsschuld heeft voldaan,
kan verhaal nemen op het vennootschapsvermogen.

Het hier geschetste verschil in fiscale behandeling van vennoten en
aandeelhouders kan gelet op het voorgaande slechts worden verklaard vanuit het
wettelijke systeem; niet vanuit de draagkrachtgedachte die eraan ten grondslag
ligt. De conclusie blijft derhalve dat vanuit de draagkrachtgedachte gezien noch
het bezit van rechtspersoonlijkheid, noch het onderscheid in rechtsvorm, een
passend criterium vormt voor de huidige tweedeling in transparante en zelfstandig
belastingplichtige vennootschappen.

6                      Rechtspersoonlijkheid van openbare personenvennootschappen: het
standpunt van 'het ministerie van FinancliEn'

6.1 Inleiding

In zijn 'Notitie naar aanleiding van een ontwerp wet betreffende de (perso-
nen)vennootschap: titel 7.13 NBW' geeft Maeijer aan welke wezenlijke vraagstuk-
ken nog moeten worden beantwoord voordat tot het concipieren van een definitieve
wettekst kan worden overgegaan.68 Als de kernvraag beschouwt hij of aan openbare
personenvennootschappen in Boek 7 titel 13 NBW rechtspersoonlijkheid moet
worden toegekend. Onder deze vraag behandelt hij de kwestie welke fiscale
gevolgen toekenning van rechtspersoonlijkheid zal oproepen en welke de gedachten
van 'het ministerie van Financien' hierover zouden zijn. Uit de notitie blijkt niet

66 Zie omtrent de borgstelling art. 6:855, eerste lid, BW. Zie omtrent de aansprakelijkheid van
vennoten Asser/Maeijer 1995 (5-V), p. 202: Mohr 1998. p. 124, p. 129 en p. 145; Personenasso-
ciaties, II. III. 2.1.
Anders t.a.v. de aansprakelijkheid van vennoten Duynstee 1942. p. 90-91; Prinsen  1999, p. 66-68.
Duynstee en Prinsen zijn van mening dat ook de aansprakelijkheid van een vennoot een subsidiair
karakter heeft. Vgl. daarmee art. 24, tweede lid, Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de
EG. PbEG L 199/1, waaruit volgt dat de aansprakelijkheid van leden van het EESV eveneens
een subsidiair karakter heeft.
HR  18 december 1959, NJ  1960,  121 (De Gouw/De Hamer) biedt een nuancering. Dit arrest
wordt besproken in hoofdstuk 5, paragraaf 7.3.

67 Vgl. Asser/Maeijer 1995 (5-V), p. 203, Personenassociaties, II.III.2.1. Vgl. tevens art. 3:174
BW. art. 3:178, tweede lid, BW. art. 3:179 BW en art. 3:182 BW.

68    Maeijer 1998, p. 1
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-    -            -                                                                            -    -                                                                            -    -

of het hier een standpunt van de staatssecretaris betreft of een nog voorlopig
standpunt van topambtenaren van dit ministerie. Evenals de notitie van Maeijer
zal ik daarom in het navolgende spreken over het standpunt van 'het ministerie
van Financien.' Dit standpunt en de mogelijke gevolgen voor de praktijk vormen

het onderwerp van deze paragraaf.

6.2 Het standpunt van 'het ministerie van Financiin'

In zijn notitie merkt Maeijer het volgende op:

'Uit een bespreking met het ministerie van Financien is het volgende gebleken.
(...)
Zou aan openbare personenvennootschappen, ook andere dan de zojuist
genoemde,69 rechtspersoonlijkheid worden toegekend, dan zal. indien de

opbrengsten die door die andere openbare personenvennootschappen-rechtsper-
sonen worden behaald, op grond van contractuele, statutaire70 of wettelijke
bepalingen rechtstreeks door de vennoten worden genoten, sprake zijn van
fiscale transparantie en is er geen aanleiding dergelijke vennootschappen-rechts-
personen onder het regime van de vennootschapsbelasting te brengen. Anders

ligt het wanneer er jaarlijks een (uitdelings)besluit moet worden genomen
omtrent de mate waarin de opbrengsten aan de vennoten worden uitgekeerd
zodat er sprake kan zijn van 'zwevende' bij de rechtspersoon opkomende
winsten; de vennoten delen dan niet rechtstreeks in de resultaten.
(...) Bij toerekening van rechtspersoonlijkheid aan openbare personen-

vennootschappen zou art. 2 lid 1 sub d van de Wet op de vennootschaps-
belasting (..... andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen, indien en voor

zover zij een onderneming drijven) in de hierboven aangeduide genuanceerde
zin moeten worden gewijzigd.

•71

Volgens deze passage zou 'het ministerie van Financien' van mening zijn dat
openbare personenvennootschappen door toekenning van rechtspersoonlijkheid
zelfstandig belastingplichtig moeten worden, indien de vennoten niet 'rechtstreeks
delen in de opbrengsten.' Hiermee sluit 'het ministerie van Financien' aan bij het
in dit hoofdstuk besproken uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan de huidige
tweedeling in transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen. De

69 Met 'zojuist genoemde' vennootschappen wordt gedoeld op die personenvennootschappen die
in verband met de vrije verhandelbaarheid van de participaties van vennoten reeds naar huidig
recht zelfstandig belastingplichtig zijn

70 Het gebruik van deze term is eigenlijk niet juist. Een personenvennootschap kent immers geen
statuten. In plaats daarvan is sprake van een vennootschapsovereenkomst. In de praktijk wordt
dat wei eens over het hoofd gezien. Zo wordt de vennootschapsovereenkomst bij scheepvaart-Ors
veelal 'statuten' genoemd. Zie bijvoorbeeld de prospectus voor deelname in CV Scheepvaartonder-
neming Heerepoort en CV Scheepvaartonderneming Heerestraat.

71     Maeijer 1998. p. 5.
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vraag of de rechtsvorm en het bezit van rechtspersoonlijkheid van een vennootschap
van invloed zijn op de kwestie of haar deelnemers rechtstreeks delen in de
resultaten, wordt hierdoor thans opnieuw actueel.

In het voorgaande bleek echter dat noch de rechtsvorm, noch het bezit van
rechtspersoonlijkheid bepaalt of deelnemers in een vennootschap dadelijk een
opvorderbaar recht hebben op uitkering van hun winstaandeel. Ook naar komend
recht zal het vooral van de inhoud van de vennootschapsovereenkomst, en daarmee
van de wil van de vennoten afhangen, vanaf welk moment individuele vennoten
zelfstandig ten eigen behoeve over een deel van de vennootschapsopbrengsten
kunnen beschikken.

6.3 Mogelijke gevolgen van het standpunt van 'het ministerie van Financien'

\,oor de praktijk

Als aan openbare personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid wordt toegekend
en het standpunt van 'het ministerie van Financien' omtrent de fiscale gevolgen
hiervan, zoals verwoord door Maeijer, wordt gehandhaafd, heeft dit belangrijke
gevolgen voor de praktijk. Indien en voorzover mede met het oog op de fiscale
behandeling bewust is gekozen voor de rechtsvorm van een personenvennootschap,
zou stelselwijziging ex post die keuze van haar fundament kunnen beroven.

Welke de fiscale gevolgen precies zijn, hangt ervan af welke wijziging in
artikel 2. eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb  1969 zal worden aangebracht. Volgens
deze bepaling zijn naar huidig recht naast uitdrukkelijk genoemde rechtspersonen,
zoals de BV en NV, tevens andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen
vennootschapsbelastingplichtig indien en voorzover zij een onderneming drijven.

72

De notitie van Maeijer vermeldt dat 'het ministerie van Financien' voornemens
zou zijn om nadere voorwaarden aan de zelfstandige belastingplicht van deze restca-
tegorie rechtspersonen te verbinden. Welke die voorwaarden exact zijn, blijft na
lezing van de notitie nog onduidelijk. Uit de weergegeven passage leid ik af dat
er ten minste drie verschillende opties openstaan.

In de eerste plaats is het mogelijk dat wordt overwogen om als nadere
voorwaarde voor de zelfstandige belastingplicht van niet expliciet genoemde
rechtspersonen te stellen dat:

'erjaarlijks een (uitdelings)besluit moet (eigen curs.) worden genomen omtrent
de mate waarin de opbrengsten worden uitgekeerd.'

Een vergelijkbaar criterium wordt eveneens gehanteerd in het Besluit van  18
september 1997. BNB 1998/15, omtrent de fiscale kwalificatie van inkomensstro-

72 Een uitzondering geldt voor het EESV.
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men uit buitenlandse samenwerkingsverbanden. Stel dat artikel 2. eerste lid.
onderdeel d, Wet Vpb  1969 op deze wijze wordt aangepast, dan zal het sterk

afhangen van de inhoud van de vennootschapsovereenkomst of een openbare perso-
nenvennootschap-rechtspersoon transparant dan wel zelfstandig belastingplichtig
wordt. Het criterium lijkt zelfs vrij gemakkelijk te manipuleren. Wordt in de
vennootschapsovereenkomst bijvoorbeeld bepaald dat de vennoten jaarlijks een
meerderheidsbesluit moeten nemen omtrent winstreservering of winstuitkering,
dan is de vennootschap zelfstandig belastingplichtig. Legt men echter vast dat de
vennoten bij meerderheidsbesluit winst kimnen reserveren, dan blijft de vennoot-

schap transparant. Beide situaties komen feitelijk echter op hetzelfde neer -vennoten

bepalen na of tegelijk met de vaststelling van de jaarrekening bij meerderheid of
winst wordt gereserveerd-, zodat mogelijk voor velen met behoud van rechtsvorm

materieel de weg naar een optiestelsel zal openstaan.
73

In de tweede plaats is het denkbaar dat een openbare personenvennootschap-

rechtspersoon reeds zelfstandig belastingplichtig wordt ingeval:

'er sprake kan (eigen curs.) zijn van 'zwevende' bij de rechtspersoon
opkomende winsten.'

Vooropgesteld moet worden dat de vennootschapsresultaten steeds zullen

'opkomen' in het vermogen van de personenvennootschap alvorens individuele
vennoten zelfstandig over een gedeelte daarvan ten eigen behoeve kunnen
beschikken. Dat is ook naar huidig recht het geval, zij het dat het vermogen volgens
het systeem van het Burgerlijk Wetboek nu niet aan de vennootschap zelf toebe-

hoort, maar een gebonden goederengemeenschap van de vennoten gezamenlijk
vormt. Mogelijk zal met het citaat echter slechts zijn bedoeld dat er een aanleiding
voor een zelfstandige belastingplicht van openbare personenvennootschappen-
rechtspersonen is, indien de mogelijkheid bestaat om de na afloop van het boekjaar

vastgestelde winst geheel of gedeeltelijk te reserveren. Ook bij deze uitleg van
het citaat zal invoering van een dergelijk criterium er echter toe kunnen leiden dat

vrijwel alle openbare personenvennootschappen vennootschapsbelastingplichtig
worden. Dit geldt des te meer ingeval vennoten naar komend recht, evenals naar

huidig recht, ook in de situatie waarin geen bepalingen omtrent de winstbestemming
zijn opgenomen in de vennootschapsovereenkomst. gezamenlijk kunnen besluiten
tot winstreservering.74 Alsdan lijkt de enige redding voor de fiscale transparantie

te zijn om de mogelijkheid tot winstreservering uitdrukkelijk in de vennootschaps-
overeenkomst uit te sluiten. In die situatie kan de winst overigens eveneens feitelijk

73          Ondanks dat een optiestelsel in de nora 'Belastingen in  de 2 1 e eeuw: een verkenning' uitdrukkelijk
wordt afgewezen. Zie Kamerstukken Il 1997-1998,25 810, nr. 2, p 187-188.

74      Anders art. 7.13.1.11. eerste lid, NBW uit het ontwerp van Van der Grinten. Zie Toelichting
Boek 7.13 NBW. p. 1100.
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in de vennootschap worden gelaten door haar ten behoeve van de vennoten te
boeken in rekening-courant in plaats van op de kapitaalrekeningen.

In de derde plaats lijkt het na lezing van de notitie van Maeijer voorstelbaar
dat openbare personenvennootschappen na toekenning van rechtspersoonlijkheid
fiscaal transparant blijven:

'indien de opbrengsten (...) die worden behaald, op grond van contractuele
(...) of wettelijke bepalingen rechtstreeks door de vennoten worden genoten.'

Met de term 'opbrengsten' in dit citaat zullen mogelijk de vastgestelde resultaten

zijn bedoeld. Opbrengsten van een openbare personenvennootschap worden in
privaatrechtelijke zin immers nimmer in die zin rechtstreeks door de vennoten
genoten, dat de daaraan ten grondslag liggende rechtshandelingen en de gevolgen
daarvan geheel buiten de vennootschap blijven. Als wettelijk uitgangspunt zal in
Boek 7 titel 13 NBW hoogst waarschijnlijk blijven gelden dat vennoten direct na
vaststelling van de winst recht hebben op winstuitkering. Indien met dit citaat de
vastgestelde resultaten zijn bedoeld, zal invoering van dit criterium daarom kunnen
betekenen dat de transparantie behouden blijft, mits in de vennootschapsovereenk-
omst geen bepalingen omtrent de winstbestemming zijn opgenomen. Het is echter
ook denkbaar dat het in de bedoeling ligt de transparantie te beeindigen ingeval
de vennoten op enig moment gezamenlijk besluiten tot winstreservering75 en weer
in te laten treden als de gereserveerde winst later alsnog wordt uitgekeerd.

6.4 De invloed van de fiscale implicaties op de invoering en het gebruik van

de openbare personenvennootschap-rechtspersoon

Vooralsnog blijft in het ongewisse welke fiscale gevolgen 'het ministerie van
Financien' precies wil verbinden aan de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan
openbare personenvennootschappen. Het is niet ondenkbaar dat artikel 2, eerst
lid,  onderdeel  d,  Wet Vpb  1969 op zodanige wijze wordt aangepast dat vrijwel
alle openbare personenvennootschappen-rechtspersonen zelfstandig belastingplich-
tig worden. Eveneens is echter voorstelbaar dat met behoud van rechtsvorm
materieel een optiestelsel voor deze vennootschappen zal gelden, omdat het voor
de transparantie of zelfstandige belastingplicht veelal louter aankomt op een goede
redactie van de vennootschapsovereenkomst.

Wel is duidelijk dat het standpunt van 'het ministerie van Financien', zoals
verwoord in de notitie van Maeijer, stoelt op de gedachte dat voor de transparantie
dan wel zelfstandige belastingplicht cruciaal dient te zijn of de deelnemers

75       Dit is zelfs denkbaar ingeval art. 7.13.1.ll, eerste lid. NBW uit het ontwerp van Van der Grinten
letterlijk zou worden overgenomen. Vgl. HR 25 mei 1955, BNB 1955/262 t.a.v, de NV. Dit
arrest is besproken in paragraaf 4.3 van dit hoofdstuk.

66



Het 'toevallen' van het vennootschapsresultaat aan de deelnemers

rechtstreeks delen in de resultaten van de vennootschap. Kennelijk wordt (opnieuw)
aangenomen dat daarvoor naar huidig recht van groot belang is of een vennootschap
rechtspersoonlijkheid bezit. Aldus wordt aangesloten bij tan van de uitgangspunten
waarop de bestaande tweedeling in transparante en zelfstandig belastingplichtige

vennootschappen, volgens de parlementaire geschiedenis, is gebaseerd. Dit uitgangs-
punt kan die tweedeling evenwel niet verklaren c.q. rechtvaardigen. Noch de
rechtsvorm, noch het bezit van rechtspersoonlijkheid is bepalend voor de kwestie
vanaf welk moment de deelnemers in een vennootschap een opvorderbaar recht
hebben op uitkering van hun winstaandeel.

Wanneer louter in de beschouwing wordt betrokken of deelnemers in een

vennootschap rechtstreeks delen in de resultaten, verdient het huidige onderscheid
tussen transparante en subjectief belastingplichtige vennootschappen daarom

heroverweging. Het bezit van rechtspersoonlijkheid kan daar dan evenwel, zoals
ik hoop te hebben aangetoond, niet de grondslag voor bieden. Door deze twee
kwesties te koppelen en bovendien in het midden te laten op welke wijze artikel
2, eerste lid, onderdeel  d,  Wet Vpb  1969 zal worden aangepast, bestaat de kans
dat fiscale argumenten ten onrechte een belangrijke of mogelijk zelfs dominante
rol gaan spelen bij de beantwoording van de kernvraag:

'Moet aan de openbare personenvennootschap rechtspersoonlijkheid worden

toegekend?'

Het feit dat Maeijer het standpunt van 'het ministerie van Financien' in zijn notitie

bij de behandeling van deze kernvraag bespreekt, duidt er immers op dat hij de
fiscale implicaties van groot belang acht voor de uiteindelijk te maken keuzes. Deze
indruk wordt nog eens bevestigd door hetgeen hij opmerkte tijdens de vergadering
van de Vereeniging Handelsrecht op 6 november 1998. Maeijer tekende aidaar
aan dat de fiscale moeilijkheden niet moesten worden onderschat. Omtrent het

standpunt van 'het ministerie van Financien' vermeldde hij daarbij het volgende:

'De opvatting is: men kan toch gebruik maken van de BV-rechtspersoon en
als men dat niet wil. dan mag men rechtspersoonlijkheid toekennen aan de

openbare personenvennootschap. De civielrechtelijke wetgever is vrij om in
dit opzicht te doen en te laten wat hij wil. maar denk erom: de fiscale
transparantie geldt alleen wanneer krachtens statutaire, contractuele of wettelijke

bepalingen de winst rechtstreeks doorgaat naar de vennoten zodat van een
besluit tot interne reservering of een uitdelingsbesluit geen sprake kan zijn.
Is dit laatste toch het geval, dan valt men onder het regime van de vennoot-

schapsbelasting. Als dat standpunt wordt gehandhaafd, dan denk ik dat het
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verstandig is om de fiscale transparantie te waarborgen met de figuur van de
openbare personenvennootschap niet-rechtspersoon.

•76

Daarnaast zou dan een regeling worden ontworpen voor de rechtspersoonlijkheid
bezittende personenvennootschap, zodat een keuze kan worden gemaakt tussen
beide type personenvennootschappen.

Maeijer noemt nog twee argumenten voor een dergelijk keuzemodel. Het
tweede argument hangt samen met de vraag 'hoe en wanneer de rechtspersoonlijk-
heid  van de openbare personenvennootschap rechtspersoon ontstaat.'  In het
algemeen wordt verdedigd dat een formeel criterium zou moeten worden gesteld.

77

Sommigen, waaronder Mohr, noemen in dit verband de inschrijving in het
handelsregister: anderen noemen een notariele akte. Maeijer blijkt aan laatst-
genoemde optie te denken.78 De vraag rijst wat moet gelden indien niet aan het
te stellen formele criterium wordt voldaan. Mohr stelt voor om voor die situatie
de sanctie van artikel 29 WvK toe te passen en de figuur van de openbare

personenvennootschap die geen rechtspersoonlijkheid bezit onmogelijk te maken. 79

Ingevolge genoemde bepaling wordt de VOF die niet is ingeschreven in het
handelsregister tegenover derden aangemerkt als algemeen voor alle zaken en als
aangegaan voor onbepaalde tijd en worden alle vennoten geacht onbeperkt bevoegd
te zijn om de VOF te vertegenwoordigen. Zelfs derden die te kwader trouw zijn,
worden door deze bepaling beschermd. Maeijer lijkt een dergelijke sanctie echter
te zwaar te vinden, ondanks dat zij naar huidig recht ook reeds geldt voor de VOF.

HO

Waarom wordt duidelijk in het derde argument dat Maeijer voor een keuzemodel
noemt.

Hij merkt namelijk op dat als de wetgever een keuzemodel zou introduceren
het voordeel ontstaat dat

'men dan in de praktijk zou kunnen kijken hoe dat loopt, hoe daarvan gebruik
wordt gemaakt.

'81

76 Vereeniging Handelsrecht  1999 (Maeijer). p. 40.
77        Zie o.a. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht  1998. p. 2-3, Nederlands Genootschap

van Bedrijfsjuristen 1998. p. 2. Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf 1998, p. 4: Vereeniging
Handelsrecht 1999 (Mohr). p. 13. In iets andere zin Raaijmakers 1999. p. 25-26,

78 Vereeniging Handelsrecht 1999 (Maeijer), p. 39-40.
79     Mohr 1997. p. 80-81; Vereeniging Handelsrecht 1999 (Mohr). p. 14. Zie tevens Nederlands

Genootschap van Bedrijfsjuristen  1998. p. 2: Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf  1998, p.
4.  Vgl. Raaijmakers  1999. p. 26.

80 Vereeniging Handelsrecht 1999 (Maeijer). p. 40-41.
81 Vereeniging Handelsrecht 1999 (Maeijer), p. 41
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Maeijer is derhalve van mening dat de rechtspersoonlijkheid niet verplicht moet
worden gesteld.K' Naar aanleiding van de vergadering van de Vereeniging
Handelsrecht laat eveneens Timmerman weten voorstander te zijn voor een
keuzemodel, omdat dan:

'In de praktijk kan blijken. welk regime de voorkeur verdient. Er kan een zekere

concurrentie tussen de rechtsvorni van de openbare personenvennootschap-niet
rechtspersoon en die van de openbare personenvennootschap-rechtspersoon

·83ontstaan.

Als 'het ministerie van Financien' zijn standpunt handhaaft, zal die concurrentie

mogelijk echter veeleer een fiscaalrechtelijke dan een vennootschapsrechtelijke
zijn. Dit geldt vooral indien artikel 2. eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb  1969 op
zodanige wijze wordt aangepast dat vrijwel alle openbare personenvennoot-
schappen-rechtspersonen zelfstandig belastingplichtig worden. Wel zal alsdan veel

meer dan op dit moment een zuiver vennootschapsrechtelijke afweging kunnen

plaatsvinden tussen de rechtsvorm van een personenvennootschap en die van een

BV. Voor de nu bestaande (fiscaal transparante) personenvennootschappen zal

het doorgaans echter fiscaal te duur zijn om gebruik te gaan maken van de nieuwe

figuur van de openbare personenvennootschap die rechtspersoonlijkheid bezit.
De invoering van Boek 7 titel 13 NBW komt dan feitelijk slechts spaarzaam

tegemoet aan de zeer duidelijke behoefte in de praktijk om gebruik te kunnen maken

van die figuur.84 Een fiscaal verschillende behandeling tussen personenvennoot-

schappen die rechtspersoonlijkheid bezitten en die zonder rechtspersoonlijkheid
is evenwel alleen gerechtvaardigd, indien er voor het fiscale recht wezenlijke
verschillen bestaan tussen beide typen vennootschappen. Tot dusver is evenwel

nog geenszins gebleken dat die inderdaad bestaan.

7            Condusie

De fiscale wetgever heeft aangenomen dat bij kapitaalvennootschappen eerst een

uitdrukkelijke daad van een vennootschapsorgaan nodig is alvorens individuele

aandeelhouders een opvorderbaarrecht hebben op uitkering van hun winstaandeel.

Ten aanzien van personenvennootschappen is hij er daarentegen van uitgegaan
dat vennoten rechtstreeks delen in de resultaten. Dit is 66n van de uitgangspunten

82 Anders Raaijmakers  1999. p. 21-23. Raaijmakers  is van mening dat de openbare personenvennoot-

schap reeds rechtspersoon is.
83    Timmerman 1999. p. 17.
84 Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht  1998,  p.  1, Nederlands Genootschap  van

Bedrijfsjuristen 1998. p. 1-2: Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf 1998, p. 2: Vereeniging
Handelsrecht 1999. p. 12-13 (Mohr), p. 19 (Mendel). p. 33 (Van den Ingh), p. 39 (Maeijer).
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waarop de huidige tweedeling in transparante personenvennootschappen en
zelfstandig belastingplichtige kapitaalvennootschappen is gebaseerd. De
wetsgeschiedenis maakt aannemelijk dat dit uitgangspunt in verband is gebracht
met de kwestie aan wie het vennootschapsvermogen toebehoort en of een
vennootschap rechtspersoonlijkheid bezit. Als hoofdregel blijkt echter voor zowel
personenvennootschappen als kapitaalvennootschappen te gelden dat eerst na en
door vaststelling van het vennootschapsresultaat na afloop van het boekjaar de
afzonderlijke deelnemers een opvorderbaar recht hebben op uitkering van hun
winstaandeel. Dit gold ook reeds ten tijde van de invoering van de Wet IB  1964
en Wet Vpb 1969. Hieruit trek ik de conclusie dat het in dit hoofdstuk besproken
uitgangspunt van de fiscale wetgever de huidige tweedeling in transparante
personenvennootschappen en zelfstandig belastingplichtige kapitaalvennootschap-
pen niet kan verklaren c.q. rechtvaardigen, omdat het is gebaseerd op een
privaatrechtelijk misverstand.
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De Gzelfstandigheid' van kapitaalvennootschappen in relatie
tot de grondslag voor de vennootschapsbelasting

1           Inleiding

Ter ondersteuning van de zelfstandige belastingplicht van NV' s werd tijdens de
parlementaire behandeling van  de Wet IB  1964 en de  Wet Vpb 1969 aangevoerd
dat een NV in het algemeen

'verschijningsvorm is van een juridisch en economisch zelfstandige onderne-

ming, welke haar bestaan leidt los van de persoon van de individuele kapitaal-
verschaffer.'1

Er werd tevens gesteld dat een NV, anders dan eenmanszaken en fiscaal transparante
personenvennootschappen,2

'een stuk eigen leven leidt (...) naast de aandeelhouder (eigen curs.)'3

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of het hier geschetste uitgangspunt uit de
parlementaire geschiedenis, anders dan het uitgangspunt dat in het vorige hoofdstuk

is besproken, het huidige onderscheid tussen transparante en zelfstandig belasting-
plichtige vennootschappen w81 kan rechtvaardigen. Voor het antwoord op deze
vraag zijn twee kwesties van belang. Of en in hoeverre is de in de parlementaire

geschiedenis aangeduide 'zelfstandigheid' van vennootschappen inderdaad afhanke-

lijk van de rechtsvorm en het bezit van rechtspersoonlijkheid? En kan in die 'zelf-
standigheid' van vennootschappen een grondslag voor de vennootschapsbelasting
worden gevonden? Op deze twee vragen wordt hierna achtereenvolgens ingegaan.

1       Kamerstukken II 1959-1960,5380 & 6000, nr. 9. p. 16 (Nota).
2       In de wetsgeschiedenis aangeduid met de term 'particuliere ondernemingen.'
3      Kamerstukken II 1962-1963,6 000, nr. 9, p. 3 (MvA).
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2           'Zelfstandigheid' en rechtsvorm

2.1 Verzelfstandiging' van kapitaalvennootschappen

Het standpunt in de parlementaire geschiedenis dat kapitaalvennootschappen, anders
dan personenvennootschappen, verschijningsvorm zijn van juridisch en economisch
zelfstandige ondernemingen met een eigen bestaan los van de aandeelhouders,
komt overeen met hetgeen reeds vddr de totstandkoming van de Wet IB  1964 in
de fiscale literatuur werd verdedigd. Zo gaf Polak in 1939 ter rechtvaardiging van
een zelfstandige belastingplicht van kapitaalvennootschappen aan, dat de NV zich
had ontwikkeld van een vennootschap van personen tot een zelfstandig juridisch
en economisch subject,

'dat een eigen bestaan heeft en voert en niet alleen bestaat voor en door haar
aandeelhouders.'4

Deze zelfstandigheid leidde volgens Polak niet alleen tot een subjectieve
belastingplicht van kapitaalvennootschappen, maar ook tot het in aanmerking nemen
van winstuitdelingen als lasten van de vennootschap.5 Anders werd het evenwel
in de Wet Vpb 1969 vastgelegd. Uit artikel 10, onderdeel a, Wet Vpb 1969 volgt
expliciet dat winstuitdelingen aan aandeelhouders bij het bepalen van de winst
niet in aftrek komen.

De opvatting van Polak sluit aan bij hetgeen in zijn tijd in de vennootschaps-
rechtelijke literatuur werd verdedigd.  Werd de  NV  in  de  19e eeuw nog gezien  als
een gekwalificeerde maatschap tussen aandeelhouders,6 in de eerste helft van deze
eeuw ontstond in het vennootschapsrecht geleidelijk meer sympathie voor de idee
dat de NV moest worden gezien als een zelfstandige rechtspersoon die onafhankelijk
was van haar aandeelhouders7 8 Deze institutionele opvatting werd gevormd vanuit
het beeld van de grote beurs-NV en wordt ook tegenwoordig nog vrij algemeen
aanvaard,' zij het dat zij wel steeds meer wordt genuanceerd. De grotere
concentratie van aandelen bij institutionele beleggers en de discussie over corporate
governance vragen namelijk, zelfs bij beurs-NV' s, binnen de vennootschap meer
aandacht voor aandeelhoudersbelangen.

10

4      Polak 1939. p. 369-370. Zie ook Hofstra 1962. p. 172-173.
5      Polak 1939, p. 372.
6         Van der Heijden/Van der Grinten  1955, p.  38-40.
7      Zie o.a. LOwensteyn 1959, met name p. 14-15.
8      Raaijmakers 1987. p. 4.
9       Zie o.a. Asser/Maeijer 1994 (2-III), p. 14-15. Van der Heuden/Van der Grinten 1992, p. 67-69:

Maeijer 1964: Van Schilfgaarde 1998. p. 17-24. Anders Raaijmakers 1987. p, 4.
10 Zie Raaijmakers 1996, p. 24-25; Timmerman 1996 II, p. 1322. Vgl. Rietkerk 1998, p. 289.
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Ook de tweedeling in de privaatrechtelijke wetgeving tussen kapitaal- en
personenvennootschappen komt overeen met geschetst denkbeeld in het fiscale
recht. Boek 2 BW is vrijwel geheel ingericht conform de gedachte dat een
kapitaalvennootschap als zelfstandige rechtspersoon losstaat van haar aandeelhou-
ders. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de scheiding tussen algemene

vergadering van aandeelhouders en bestuur; eveneens in het uitgangspunt dat een
kapitaalvennootschap wat betreft haar voortbestaan onafhankelijk is van degenen
die bij haar organisatie zijn betrokken. Ten aanzien van personenvennootschappen
is een en ander geheel anders geregeld. Zo geldt op grond van artikel 7A: 1676 BW
in beginsel dat vennoten over en weer worden geacht elkaar de bevoegdheid te
hebben gegeven om zelfstandig voor rekening van de vennootschap beheershan-
delingen te verrichten. En artikel 7A:1683 BW bepaalt als aanvullend recht dat
de vennootschap onder meer wordt ontbonden door opzegging van een vennoot
aan de andere vennoten, door de dood en door het faillissement van een vennoot.

Het vorenstaande biedt steun aan het in de parlementaire geschiedenis
verdedigde standpunt dat de kwestie of een vennootschap verschijningsvorm is
van een ten opzichte van haar deelnemers juridisch en economisch zelfstandige
onderneming, rechtsvormafhankelijk is. Toch doet dit beeld mijns inziens weinig
recht aan de materiele werkelijkheid, hetgeen ik hierna zal toelichten.

2.2 De materifte werkelijkheid

Zoals in het inleidende hoofdstuk geschetst, kan dwars door de wettelijke tweedeling
tussen personen- en kapitaalvennootschappen heen een materieel onderscheid
worden gemaakt tussen open en besloten verhoudingen. Van een open verhouding
spreek ik als het economische belang bij de organisatie niet in handen ligt van
degenen die de organisatie besturen en arbeid verrichten in de organisatie. In een
besloten verhouding daarentegen zijn het dezelfde personen die het economische

belang bij de onderneming hebben en die zeggenschap in de onderneming
uitoefenen. Zij verrichten in de praktijk in de regel tevens arbeid in de onderneming.

Bij een besloten vennootschapsverhouding is feitelijk sprake van een
samenwerkingsverband dat intuitu pfrsonae. dat wil zeggen met het oog op de

persoon van de wederpartij, is aangegaan.
Verklaring voor dit materiele onderscheid in de praktijk tussen open en

besloten verhoudingen kan worden gevonden in het feit dat bij de keuze voor een

bepaalde rechtsvorm niet zozeer wordt gelet op de verhouding die de deelnemers
onderling wensen te creeren of te handhaven, maar op financiele consequenties.

Hierbij moet met name worden gedacht aan fiscale gevolgen; ook spelen onder
meer de persoonlijke aansprakelijkheid van deelnemers en de sociale zekerheids-

wetgeving een rol. Al is Boek 2 BW ingericht vanuit het beeld van open vennoot-

schapsverhoudingen, de wettelijke bepalingen maken een kapitaalvennootschap
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waarbij sprake is van een besloten verhouding tussen de aandeelhouders onderling
zeer wel mogelijk. Indien gewenst, kunnen de aandeelhouders in een kapitaal-
vennootschap zelfs in een afzonderlijke overeenkomst hun onderlinge rechten en
plichten expliciet vastleggen." Ten aanzien van personenvennootschappen geldt
het omgekeerde; daar kan een open vennootschapsverhouding worden gecreeerd. 12

De maatschapsbepalingen van Boek 7A BW die het beeld oproepen van besloten
vennootschapsverhoudingen zijn immers van aanvullend recht. De vennootschaps-
overeenkomst kan zodanig worden vormgegeven dat de personenvennootschap
fiscaal transparant is, ondanks dat sprake is van een open verhouding.

13

De materiele werkelijkheid is dus veelal anders dan de wettelijke bepalingen
van Boek 2 BW en Boek 7A BW doen vermoeden. Zulks komt onder meer tot
uitdrukking ten aanzien van de scheiding in Boek 2 BW tussen algemene

vergadering van aandeelhouders en bestuur. In het Forum-Bank-arrest en het arrest
Doetinchemse LIzergieterij gaf de Hoge Raad aan dat ook de algemene vergadering
van aandeelhouders de bij de wet en statuten getrokken grenzen van haar
bevoegdheid niet mag overschrijden. 14 Inmiddels heeft de Hoge Raad deze norm
nader uitgewerkt en is gebleken dat een strikte scheiding tussen de bevoegdheid
van het bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders niet voor iedere
situatie geldt. In het arrest Meijers/Mast Holding BV oordeelde de Hoge Raad
namelijk dat de weigering van een bestuurder van een BV om door de algemene
vergadering gewenst beleid uit te voeren onder omstandigheden een redelijke grond
kan vormen voor ontslag van de bestuurder. 15 Bovendien doet een tweedeling tussen

algemene vergadering van aandeelhouders en bestuur zich bij de meeste kapitaalven-
nootschappen materieel in het geheel niet voor. In een besloten verhouding waarbij
feitelijk sprake is van een samenwerkingsverband tussen natuurlijke personen
hebben de deelnemers een dubbele hoedanigheid; zij zijn zowel aandeelhouders
als bestuurders. De aandeelhouders hebben dan in hun hoedanigheid van bestuurders
invloed op het ondernemingsbeleid. En zelfs bij volledig open kapitaal-
vennootschappen wordt geleidelijk meer aangedrongen op een grotere juridische
transparantie in de zin van meer invloed en zeggenschap van aandeelhouders. 16

Aan de andere kant blijkt bij personenvennootschappen niet altijd sprake te
zijn van een besloten verhouding. Er bestaan steeds meer personenvennootschappen
waarbij economisch belang en zeggenschap ten aanzien van de onderneming feitelijk
zijn gescheiden.17 Zo komen er veel fiscaal transparante CV's voor waarbij de

1 1      Vgl. Van den Berg 1990. p. 197. Raaijmakers 1976.
12 Vgl Raaijmakers 1999, p. 21: Van Schilfgaarde 1975. p. 253.
13      Zie voor een voorbeeld hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.
14         HR 21 januari  1955, NJ 1959.43 (Forum-Bank) en HR  l  april  1949, NJ 1949,465 (Doetinchemse

Uzergieterij).
15     HR 4 december 1992, NJ 1993, 271.
16 Vgl. Commissie Corporate Governance 1997, p. 9-10 en p. 19-27.
17 Vgl Raaijmakers  1999. p. 21.
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commandieten zich via een bank inschrijven voor hun deelname en zij zich niet
of nauwelijks bemoeien met het ondernemingsbeleid.

Ook ten aanzien van het antwoord op de vraag of een onderneming wat betreft
haar voortbestaan afhankelijk is van de individuele deelnemers in een vennootschap,
kan naar mijn mening in de praktijk geen strikt onderscheid worden gemaakt tussen

personen- en kapitaalvennootschappen, al doet de privaatrechtelijk wetgeving dat
wel vermoeden. Zo wordt bij een personenvennootschap in het algemeen in de
vennootschapsovereenkomst vastgelegd dat de vennootschap niet wordt ontbonden

bij het uittreden, het faillissement of de dood van een vennoot, maar wordt voortge-
zet door de overige vennoten:H Gevolg daarvan is in de regel, zelfs bij besloten

verhoudingen, dat zowel de vennootschap als de onderneming die binnen vennoot-

schapsverband bestaat wat betreft haar voortbestaan onafhankelijk wordt van de
individuele vennoten. 19

Natuurlijk kan zich de situatie voordoen waarin de materiele onderneming
die binnen de rechtsvorm van een personenvennootschap wordt uitgeoefend zozeer

persoonsgebonden is, dat zij niet overdraagbaar is aan derden. Alsdan zal de
personenvennootschap wat betreft haar voortbestaan w81 afhankelijk zijn van de
individuele vennoten. Wordt een dergelijke materiele onderneming daarentegen
in de rechtsvorm van een besloten kapitaalvennootschap gedreven, dan blijft de
vennootschap na beeindiging van de ondernemingsactiviteiten bestaan. Ook een
BV is in zo'n situatie na het te gelde maken van de afzonderlijke activa doorgaans

evenwel rijp voor ontbinding. Dat ontbinding in het algemeen achterwege blijft,
is niet gelegen in de eigen identiteit van de vennootschap-rechtspersoon, maar in
financiale, waaronder fiscale overwegingen. Zo is het mogelijk een activum met
een aanmerkelijke stille reserve in de vennootschap te laten en in plaats van het
activum de aandelen in de BV te verkopen. Op deze wijze kan de vennoot-

schapsbelastingheffing over de stille reserve in het activum worden uitgesteld.
Zelfs een lege BV wordt veelal niet ontbonden, aangezien een dergelijke BV nog
een waarde heeft, onder meer omdat een koper van de aandelen zich oprichtingskos-
ten kan besparen.

2.3 Opvattingen in de recentere fiscale literatuur

Verdedigde Polak in  1939 nog dat een zelfstandige belastingplicht van NV's was
gerechtvaardigd omdat de NV zich had ontwikkeld van een vennootschap van
personen tot een zelfstandig instituut, in de fiscale literatuur wordt sinds enige

18      Zie o.a. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht 1998, p. 4. Mohr 1998, p 212. Prinsen
1999, p. 62; Raaijmakers 1999, p. 8; Van Solinge 1974. p. 82-83: Vgl. Vereeniging Handelsrecht
1999 (Maeijer). p. 42.
Zie hierover tevens hoofdstuk 5. paragraaf 5.2 en 5.4.

19 Vgl. Meijers 1954, p 171:toelichting opart. 3.1.1.11 (algemeenheid van goederen).
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tijd meer aansluiting gezocht bij het beschreven materiele onderscheid tussen open
en besloten verhoudingen. Zo stelt Essers dat een onderscheid zou moeten worden
gemaakt tussen open en besloten kapitaalvennootschappen.2' In zijn visie is bij
open kapitaalvennootschappen een afzonderlijke vennootschapsbelasting gerecht-
vaardigd omdat deze lichamen zijn geYnstitutionaliseerd en ver afstaan van hun
aandeelhouders. Er is volgens hem geen reden de aandeelhouders van een open
kapitaalvennootschap de mogelijkheid te geven reeds geheven vennootschapsbelas-
ting te verrekenen met de over de dividenden verschuldigde inkomstenbelasting.
Wel zou bij deze vennootschappen een aftrek van primair rendement of primair
dividend moeten worden toegestaan. Daarentegen verdedigt hij dat geen afzonderlij-

ke rechtsgrond voor een vennootschapsbelasting van besloten kapitaalvennootschap-
pen bestaat. In besloten verhoudingen is het lichaam slechts een verlengstuk van
de aandeelhouders, zodat het uitgangspunt is de heffing bij de aandeelhouders.
Een afzonderlijke belastingheffing over de ondernemingswinst is volgens hem
eveneens aldaar weliswaar gerechtvaardigd, maar deze moet worden verrekend
met de verschuldigde inkomstenbelasting over de gebruteerde onttrekkingen. Ook
Van Dijck maakt een onderscheid tussen open en besloten kapitaalvennootschap-
pen. ' 1

2.4 Conclusie

In de parlementaire geschiedenis wordt de zelfstandige belastingplicht van
kapitaalvennootschappen ten opzichte van eenmanszaken en fiscaal transparante

personenvennootschappen verdedigd met de stelling, dat een NV in het algemeen
verschijningsvorm is van een juridisch en economisch zelfstandige onderneming,
welke haar bestaan leidt los van de persoon van de individuele aandeelhouders.
De wettelijke inrichting van Boek 2 BW en Boek 7A BW doet vermoeden dat deze

stelling hout snijdt. Ook de institutionele opvatting in het vennootschapsrecht sluit
erbij  aan.

Inderdaad is het eveneens in de praktijk zo dat de meeste zelfstandige
vennootschappen waarbij sprake is van een open verhouding de rechtsvorm van
een NV hebben. Er bestaan echter weI degelijk tevens personenvennootschappen
die niet intuitu personae zijn aangegaan en waarbij de onderneming volledig is
verzelfstandigd ten opzichte van de individuele deelnemers. Bovendien is bij de
overgrote meerderheid van kapitaalvennootschappen sprake van een besloten

verhouding tussen de deelnemers. Weliswaar zijn ook deze kapitaalvennootschappen
wat betreft hun voortbestaan onafhankelijk van de individuele aandeelhouders,
zo blijkt uit de wet. echter in de praktijk is de oorzaak hiervan niet altijd gelegen

20    Essers 1992. p. 32-33.
21 Van Duck 1962, p. 288-289.
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in de eigen identiteit van de desbetreffende kapitaalvennootschap-rechtspersoon.
Daarnaast zijn tevens besloten personenvennootschappen wat betreft hun
voortbestaan doorgaans onafhankelijk van de individuele vennoten. aangezien
meestal voortzettingsregelingen zijn opgenomen in een vennootschapsovereenkomst.

In verband met het geschetste materiele onderscheid tussen open en besloten

verhoudingen wordt in de recentere fiscale literatuur wel gepleit voor een fiscaa!
onderscheid tussen open en besloten kapitaalvennootschappen. Daar waar in de
fiscale literatuur een differentiatie wordt aangebracht tussen open en besloten

vennootschapsverhoudingen, wordt w81 de grondslag voor de vennootschapsbelas-
ting ten aanzien van besloten kapitaalvennootschappen ter discussie gesteld, maar
doorgaans niet het huidige onderscheid tussen fiscaal transparante en zelfstandig

9/

belastingplichtige vennootschappen.-- Mi. ns inziens is dat opmerkelijk. De hier
besproken vooronderstelling uit de parlementaire geschiedenis inzake de zelfstandig-
heid van kapitaalvennootschappen is immers een van de uitgangspunten waarop
de huidige tweedeling in transparante en subjectief belastingplichtige vennoot-

schappen is gebaseerd. Zoals beschreven, is het niet zozeer de rechtsvorm of het
bezit van rechtspersoonlijkheid, maar de materiele werkelijkheid die bepaalt of
en in hoeverre een vennootschap verschijningsvorm is van een zelfstandige onderne-

ming, welke haar bestaan leidt los van de individuele deelnemers. Gelet daarop
kan in deze zelfstandigheid mijns inziens, evenmin als in het uitgangspunt dat in
het vorige hoofdstuk is besproken, een rechtvaardiging worden gevonden voor
de huidige tweedeling tussen transparante en subjectief belastingplichtige vennoot-

schappen.

3           Draagvermogen en vennootschappelijk belang

3.1 Inteiding

De stelling in de parlementaire geschiedenis dat de zelfstandige belastingplicht
van NV's gerechtvaardigd is, omdat de NV in het algemeen verschijningsvorm
is van een juridisch en economisch zelfstandige onderneming, welke haar bestaan
leidt los van de persoon van de individuele kapitaalverschaffers, doet ook de vraag
rijzen naar de grondslag voor de vennootschapsbelasting. Op die grondslag wordt
hierna ingegaan.

22 Een uitzondering geldt voor Reuvers. Hij is van mening dat kapitaalvennootschappen waarin
aandeelhouders-rechtspersonen minimaal een belang hebben van 209 fiscaal transparant zouden

moeten zijn. Zie Vereniging voor Belastingwetenschap 1996 (Reuvers), p. 20.
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3.2 Draagvermogen van geinstitutionaliseerde kapitaalvennootschappen

Indien men de rechtvaardiging van de vennootschapsbelasting in de geschetste
zelfstandigheid van vennootschappen zoekt, wordt met de vennootschapsbelasting
beoogd het lichaam zalf te treffen. Ten tijde van de invoering van het Besluit Vpb
1942 was dit in ieder geval ook de bedoeling van de Duitse bezetter. In de Leidraad
bij het besluit werd namelijk gesteld dat de vennootschapsbelasting voor lichamen
was, hetgeen de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen was.23 Lichamen
kregen hiermee een eigen draagvermogen toebedeeld. De draagkracht opgevat als
het vermogen van het lichaam in de belastingheffing bij te dragen, werd daarmee
impliciet de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting.14

Het lijkt ook de gedachte van de wetgever ten tijde van de invoering van de
Wet  Vpb   1969  te zijn geweest.15 Zo wordt  in de parlementaire geschiedenis

opgemerkt:

'Ook kan men (...) de twee heffingen volledig integreren, door over de gehele

lijn bij winstuitdelingen de vennootschapsbelasting te restitueren, dan wei door
deze te verrekenen met de inkomstenbelasting. In feite komt dit erop neer dat
men de vennootschapsbelasting behandelt als een voorlopige heffing,
vooruitlopende op de inkomstenbelasting. Tegen een dergelijke conversie van

de vennootschapsbelasting in een voorlopige heffing bestaan ernstige bezwaren.
Dit zou er immers in de eerste plaats toe leiden dat de winsten van vennoot-

schappen uiteindelijk alleen aan inkomstenbelasting zouden zijn onderworpen.
Hiermede zou een systeem in het leven zijn geroepen waarin het zelfstandige
karakter van de n.v. en de betekenis daarvan in het maatschappelijke verkeer
fiscaal niet ernstig in aanmerking zou worden genomen.
(...) dient bij de belastingheffing niet uit het oog te worden verloren dat de
maatschappelijke verschijningsvorm van de n.v. zich duidelijk onderscheidt
van die van de particuliere onderneming door het stuk eigen /even, dat de n.v.
leidt naast (eigen curs.) de aandeelhouder.,26

Dit denkbeeld in de parlementaire geschiedenis komt eveneens terug in de opvatting
van Polak.17 Hij stelde in zijn rede in 1939:

23        Paragraaf 1, derde lid, Leidraad Besluit Vpb  1942.
24 Vgl. Adriani 1946. p. 393 en p. 407.

In de literatuur wordt het begrip draagkracht soms beperkt uitgelegd in de zin van inkomen dat
kan worden gebruikt voor 'behoeftebevrediging'. Deze enge definitie leidt tot de conclusie dat
alleen individuele natuurlijke personen een draagvermogen kunnen hehben. Zie o.a. Brull  1965.
p. 260-262.

25     Al is deze gedachte niet overal in de Wet Vpb 1969 consequent doorgevoerd. Zie M.art. 20.
vijfde lid. Wet Vpb 1969, waarover hoofdstuk 7, paragraaf 3.9.4.

26     Kamerstukken II 1962-1963,6 000. nr. 9. p. 2-3 (MvA).
27       Vgl. ook Verburg  1984. p. 40.

78



De 'zelfstandigheid' van kapitaalvennootschappen

'De naamloze vennootschap bestaat meer en meer om zich zelfs wil, voor eigen
instandhouding en voor eigen expansie, vrij van haar aandeelhouders. die meer
en meer de eigenschappen van geldschieters aannemen.

(...) Deze economische zelfstandigheid. deze emancipatie van de naamloze
vennootschap leidt ertoe, haar ook als zelfstandig belastingsubject te
beschouwen en haar winst te zien als van en voor haarzelf, ter voldoening  van
haar eigen behouds- en expansiedrang, en niet als door haar voorlopig beheerd
ten behoeve van haar winstgerechtigden:'8

3.3 Vennootschappelijk belang

Zowel de parlementaire geschiedenis als de opvatting van Polak roept een beeld
op van een vennootschap met een eigen draagvermogen-" en een eigen belang dat
naast en volledig losstaat van dat van de aandeelhouders. Ook dit denkbeeld in
het fiscale recht sluit aan bij een opvatting die in de vennootschapsrechtelijke
literatuur wordt verdedigd. Maeijer stelt namelijk dat de geinstitutionaliseerde
kapitaalvennootschap een eigen vennootschappelijk belang heeft. Maeijer duidt
dit belang aan als

'het belang dat de vennootschap heeft bij haar eigen gezonde bestaan, uitgroei
,30en voortbestaan met het oog op het door haar te bereiken doel.

Hij onderscheidt het vennootschappelijk belang van het belang van de aandeelhou-

ders." Aangezien het uiteindelijke doel van de vennootschap het behalen van winst
is en de winst in beginsel aan de aandeelhouders ten goede komt, erkent Maeijer
weliswaar dat deze belangen kunnen samenvallen, maar zo merkt hij op, er kan
ook een tegenstelling ontstaan tussen het vennootschappelijk belang en hetgeen
de aandeelhouders als hun belang ervaren. 32

Toch kan zelfs binnen de institutionele opvatting niet automatisch de conclusie
worden getrokken dat een kapitaalvennootschap een eigen belang en eigen draagver-
mogen heeft dat naast en volledig losstaat van het belang en van de draagkracht
van de aandeelhouders. In de vennootschapsrechtelijke literatuur is de visie van
Maeijer niet onbestreden. Zo stelt juist Lowensteyn, die met zijn dissertatie33 een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de institutionele opvatting:74

28    Polak 1939. p 371-372. Vgl. ook Litjens 1985, p. 110.
29     Vgl. De Bont 1997. p. 194 en p. 196: Hofstra 1962. p. 171-172.
30    Maeijer 1964. p. 6. Vgl. Mendel 1989
31         Maeijer  1964. p.  9.
32 Vgl. tevens Polak  1939.  p.  371.

33       Lowensteyn  1959.
34    Raaijmakers 1987. p. 5 en p. 13.
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'De gedachte dat de naamloze vennootschap een eigen van de belangen van
de betrokken natuurlijke personen afgezonderd belang zou hebben (...) kan
ik moeilijk aanvaarden. Nog steeds bestaat de neiging de rechtspersoon allerlei
eigenschappen en attributen van de natuurlijke personen toe te schrijven. De
natuurlijke persoon heeft een eigen belang, zo redeneert men. Waarom zou
de naamloze vennootschap als rechtspersoon dan niet evenzeer haar eigen
belang kunnen hebben?
Omdat (...) 'belang' een begrip is, dat te zeer met het wezen van de menselijke

persoon is verbonden om anders dan in overdrachtelijke zin in verband met
rechtspersonen te worden gebezigd. Per saldo gaat het in het recht steeds om
de belangen van mensen: individuele belangen, collectieve belangen. maar
menselijke belangen.

·35

De opvatting van onder meer Van der Grinten bouwt hier in feite op voort. Hij
omschrijft het vennootschappelijk belang als de resultante van de afweging van
de belangen van degenen die bij de vennootschap zijn betrokken, waaronder
aandeelhouders.36 Het vennootschappelijk belang is aldus uiteindelijk te herleiden
tot de belangen van natuurlijke personen.37 LOwensteyn geeft op dit punt een nadere
precisering. Doel van de vennootschap is het behalen van winst ten behoeve van
de gezamenlijke aandeelhouders, waaronder ook kunnen worden begrepen de
toekomstige aandeelhouders. De vennootschap heeft bij het nastreven van haar
doel echter eveneens rekening te houden met de belangen van anderen die bij de
vennootschap zijn betrokken. Lowensteyn onderscheidt in dit verband de belangen
van crediteuren, van werknemers en van individuele aandeelhouders. 38

Ik sluit me aan bij de opvatting van Van der Grinten en LOwensteyn. Naar
mijn mening is het vennootschappelijk belang, zelfs bij volledig open kapitaal-
vennootschappen, uiteindelijk steeds te herleiden tot het gezamenlijke belang van
natuurlijke personen, zij het in hun relatie tot het vennootschapsverband.39 Dat
een kapitaalvennootschap zelfstandig drager van rechten en plichten is en dat de
aandeelhoudersbelangen tegengesteld kunnen zijn aan het vennootschappelijk
belang, betekent niet dat het vennootschappelijk belang volledig losstaat van dat
van de aandeelhouders. Het vennootschappelijk belang is de resultante van de
belangen van alle bij de vennootschap betrokken personen, waaronder die van

35       Lowensteyn  1970. p. 86. Zie tevens Lilwensteyn  1959. p.  183-184 en p. 254.
36        Van der Heijden/Van der Grinten  1992, p. 406. Zie tevens Cahen  1970. p. 73: Raaijmakers  1976.

p. 144. Van Schilfgaarde 1998, p. 26-28: Slagter 1990, p. 170: Timmerman 1990, p, 7. Vgl.
annotatie Raaijmakers bij HR 9 juli 1990. NJ 1991.51. AA 1991. 83 (S BV).

37       Zie ook Pitio/Lowensteyn  1994, p. 57.
38        Lowensteyn  1970. p. 88-89. Van Schilfgaardeen Timmerman rekenen daarnaast tot het vennoot-

schappelijk belang het bevorderen van de continuiteit van de door de vennootschap gedreven
onderneming. Zie Van Schilfgaarde 1998. p. 27: Timmerman 1990. p. 7-9 Anders Slagter 1990,
p. 170.

39 Vgl. tevens Treub 1922. p. 17-18.
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aandeelhouders, zoals die belangen worden gevormd vanuit hun relatie tot het
vennootschapsverband. Deze benadering sluit ook aan op de recente ontwikkelingen
die worden aangeduid als 'corporate governance.' Die lijken zich duidelijk te
verwijderen van de instituutsidee. Aandeelhouders en beleggers verlangen van
bestuur en raad van commissarissen steeds duidelijker dat primair met hun belangen
rekening wordt gehouden.

4()

Voor de belastingheffing gaat het om de grondslag voor de belastingheffing
over de vennootschapswinst. Die winst komt na voldoening van de verschuldigde
vennootschapsbelasting op termijn ten goede aan de aandeelhouders. Dit laatste
is gelet op de basisconceptie eveneens het uitgangspunt van de fiscale wetgever
geweest.41 De vennootschap zal bij het nastreven van haar uiteindelijke doel om
winst te behalen echter rekening dienen te houden met de belangen van andere
bij de vennootschap betrokken personen. In een situatie waarin die belangen van
anderen prevaleren, kan er een negatief effect ontstaan op het vennootschapsresul-
taat. De vennootschapsbelasting over de winst wordt uiteindelijk steeds gedragen
door natuurlijke personen. Indien en voorzover de vennootschapsbelasting niet
wordt afgewenteld op derden, komt zij voor rekening van de aandeelhouders
gezamenlijk. Hieruit leid ik af dat zelfs geYnstitutionaliseerde kapitaalvennoot-
schappen geen 'eigen' draagvermogen bezitten in die zin dat hun draagvermogen
volledig losstaat van de draagkracht van de aandeelhouders.

3.4 Conclusie

Ter ondersteuning van de zelfstandige belastingplicht van kapitaalvennootschappen
is door de fiscale wetgever aangevoerd dat deze vennootschappen in het algemeen
verschijningsvorm zijn van juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen,
welke hun bestaan leiden los van de persoon van de individuele aandeelhouders.
Aan de hand van deze vooronderstelling wordt in wezen een zelfstandige
rechtvaardigingsgrond voor de vennootschapsbelasting gegeven, zodat wordt beoogd
met de belastingheffing de lichamen zdlf te treffen. Aldus wordt impliciet
aangenomen dat kapitaalvennootschappen een eigen draagvermogen bezitten dat
naast en volledig losstaat van dat van hun aandeelhouders.

In de praktijk bepaalt niet zozeer de rechtsvorm of het bezit van rechtspersoon-
lijkheid. maar de materiele werkelijkheid of en in hoeverre vennootschappen in
de door de wetgever bedoelde zin zelfstandig zijn. De hier genoemde vooron-
derstelling uit de parlementaire geschiedenis kan daarom de huidige tweedeling
in transparante personenvennootschappen en zelfstandig belastingplichtige kapitaal-
vennootschappen niet verklaren c.q. rechtvaardigen.

40 Vgl. Commissie Corporate Governance 1997. p. 1, p. 19-27 en p. 29.
41        Zie over de basisconceptie hoofdstuk 3. paragraaf 4.1.
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Evenmin dient naar mijn mening aan de hand van materiele kenmerken een
tweedeling te worden gemaakt in fiscaal transparante en subjectief belastingplichtige

vennootschappen. Voor alle vennootschappen geldt namelijk dat zij niet een eigen
draagvermogen bezitten dat volledig losstaat van hun deelnemers. Het draagvermo-
gen van een vennootschap kan weliswaar als grondslag voor een vennootschapsbe-
lasting fungeren, maar niet moet uit het oog worden verloren dat de vennoot-
schapsbelasting, mits zij niet wordt afgewenteld op derden,42 uiteindelijk voor
rekening van de deelnemers komt. Dit geldt niet alleen voor besloten, maar ook
voor open verhoudingen. In wezen wordt het draagvermogen van een vennootschap
dus steeds gevormd door de collectieve draagkracht van de deelnemers
gezamenlijk.43 Een vennootschapsbelastingheffing op de grondslag van het hier

1 beschreven draagvermogen van vennootschappen is mijns inziens op haar plaats,

T           indien het
in strijd met de draagkrachtgedachte is om individuele deelnemers-natuur-

 

lijke personen rechtstreeks voor hun winstaandeel in de inkomstenbelasting te
betrekken. De vennootschapsbelasting vult de inkomstenbelasting alsdan als het
ware aan.44 Er dient echter wel op enige wijze een integratie plaats te vinden tussen

m

debelastingheffing ophet niveau van de vennootschap en de inkomstenbelastinghef-
1  fing bij de deelnemers in de vennootschap.

4 Andere rechtvaardigingsgronden voor de vennootschapsbelasting

4.1 Inleiding

In de fiscale literatuur zijn nog verschillende andere rechtvaardigingsgronden voor
de huidige vennootschapsbelasting aangedragen. Naar mijn mening kunnen deze
aangevoerde rechtvaardigingsgronden evenmin de huidige tweedeling in transpa-
rante personenvennootschappen en zelfstandig belastingplichtige kapitaalvennoot-
schappen rechtvaardigen. Hierna zal ik de belangrijkste rechtvaardigingsgronden
die in de literatuur worden genoemd kort bespreken.

42 Vgl. Cnossen 1983, p. 640; Cnossen 1994, p. 50. Cnossen merkt op dat als de vennootschapsbelas-
ting niet door aandeelhouders zou worden gedragen. maar door werknemers of consumenten
omdat zij op hen wordt afgewenteld, zij 'als een inferieure omzet- of loonbelasting' van de hand
moet worden gewezen. De mogelijkheid dat de vennootschapsbelasting wordt afgewenteld op
derden is daarom geen argument tegen de integratie van vennootschapsbelasting en inkomstenbe-
lasting. Zie over de afwenteling van vennootschapsbelasting tevens Van der Geld 1989. p.  13-14.

43 Waaronder tevens begrepen toekomstige deelnemers.
44         In het verlengde hiervan steunt de vennootschapsbelastingplicht van lichamen zonder deelnemers,

waaronder stichtingen. op de neutraliteitsgedachte. Op grond van deze gedachte dient winst
uit een objectieve onderneming ofwel rechtstreeks in de inkomstenbelasting te worden betrokken
ofwel direct in de vennootschapsbelasting. Vgl. Kamerstukken II  1962- 1963,6 000, nr.  9, p
8 Ik (MvA): Stevens 1990 I, p. 632-633.
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4.2 De leer ran het globale erenwicht

In de memorie van toelichting op het wetsontwerp inkomstenbelasting  1958 is ter
rechtvaardiging van de vennootschapsbelasting aangevoerd dat een zeker evenwicht
moet bestaan tussen het fiscale regime voor de sector van door natuurlijke personen
gedreven ondernemingen enerzijds en het fiscale regime voor de sector van
ondernemingen in de vorm van rechtspersonen anderzijds.45 Deze theorie wordt
ook wel aangeduid als de leer van het globale evenwicht. In de literatuur wordt
deze rechtvaardigingsgrond bekritiseerd omdat er binnen de huidige fiscale
wetgeving zelfs geen globaal evenwicht bestaat. 46

Vanuit het streven naar een globaal evenwicht zou mijns inziens wel een
rechtvaardigingsgrond kunnen worden gegeven voor een vennootschapsbelasting
indien er inderdaad een evenwicht tussen beide regimes zou bestaan. Ik kom daar
in het volgende hoofdstuk op terug. Indien zo'n evenwicht zou bestaan, wordt echter
nog niet verklaard c.q. gerechtvaardigd waarom de winst van personenvennoot-
schappen tussen natuurlijke personen in beginsel in het inkomstenbelastingregime
wordt betrokken, terwijl ten aanzien van kapitaalvennootschappen het
vennootschapsbelastingregime toepasselijk is.

4.3 De compensatietheorie

Zeven neemt het standpunt in dat de vennootschapsbelasting het om praktische
redenen buiten aanmerking laten van aandeelhoudersinkomen compenseert.47 Hij
stelt dat de gereserveerde winst van een kapitaalvennootschap aandeelhouders-
inkomen is, dat ten behoeve van de aandeelhouders in de vennootschap wordt
herbelegd. Aldus geeft de aandeelhouder de beschikkingsbevoegdheid over zijn
winstaandeel uit handen. 48

Mijn bezwaar tegen deze theorie is het volgende. Binnen de Wet IB 1964
is aan de draagkrachtgedachte op zodanige wijze vormgegeven dat natuurlijke
personen eerst bij realisatie van bedragen in de inkomstenbelasting worden
betrokken. Pas op dat moment neemt namelijk hun besteedbare inkomen toe. 49

Zolang een individuele aandeelhouder nog geen opvorderbaar recht heeft op

45     Kamerstukken II 1958-1959,5 380. nr. 3. p. 16 (MvT).
46     Zie o.a. Van Dijck 1983, p. 854-855: Van der Geld 1989, p. 15.
47    Zeven 1941. p. 33-37.
48     Zeven 1941. p. 23.
49 T.a.v. courante effecten is verdedigbaar dat reeds bij een waardestijging sprake is van een draag-

krachtverhoging. (Vgl. Vereniging voor belastingwetenschap 1998. p. 17 en p. 43-45.) Bedacht
moet echter worden dat bij courante aandelen de door de vennootschap gereserveerde winst niet
zonder meer tot uitdrukking zal komen in de verkoopwaarde van de aandelen. (Vgl. Prinsen
1941.  p.  37-38,) Mijn bezwaren tegen de compensatietheorie gelden daarom onverkort  voor
volstrekt open vennootschapsverhoudingen.
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uitkering van een deel van de door een kapitaalvennootschap gerealiseerde winst.

is er derhalve nog geen sprake van een draagkrachtverhoging in de door de fiscale

wetgever bedoelde zin. Een aandeelhouder geniet dan nog geen inkomen, ook geen
inkomen dat (slechts) om praktische redenen bij de bepaling van zijn belastbare
inkomen buiten aanmerking zou worden gelaten. De compensatietheorie van Zeven
kan daarom naar mijn mening geen grondslag bieden voor de vennootschaps-

belasting.
11

4.4 Het beginsel van de bevoorrechte verkrij ging

Volgens dit beginsel is een belastingheffing gerechtvaardigd voorzover een persoon
bij de verkrijging van een bepaalde bate in een bevoorrechte positie ten opzichte
van anderen verkeert. Van der Geld licht dit beginsel met het volgende voorbeeld
toe:

'Op zoek naar de grondslagen voor een Vpb kan geconstateerd worden dat een

aandeelhouder die zijn geld in een goedlopend bedrijf heeft gestoken zich in
een bevoorrechte positie bevindt ten opzichte van bijvoorbeeld de belegger

,50die in staatsobligaties belegde.

Het beginsel, dat ook als het buitenkansbeginsel wordt aangeduid, wordt soms
genoemd ter rechtvaardiging van een vennootschapsbelasting over de overwinst
van een (open) NV.5' De overwinst bedraagt dat gedeelte van de winst dat de som
van een beloning voor de in de onderneming verrichte arbeid, een rentevergoeding

.

over het in de onderneming gemvesteerde kapitaal en een premie voor het risico
 ,-    van kapitaalverlies overtreft.

0 -

Het beginsel van de bevoorrechte verkrijging geeft naar mijn mening op geen
enkele wijze antwoord op de vraag of een vennootschap fiscaal transparant dan
wel zelfstandige belastingplichtig dient te zijn. Ook dit beginsel kan daarom noch
de huidige tweedeling tussen transparante en zelfstandig belastingplichtige vennoot-

schappen verklaren, noch een grondslag bieden voor de huidige vennootschapsbelas-
ting.

Aan de hand van het beginsel van de bevoorrechte verkrijging zou wel een
tariefsdifferentiatie kunnen worden verdedigd. In de hoogte van het tarief zou
rekening kunnen worden gehouden met het antwoord op de vraag wat de oorzaak
van een draagkrachtverhoging is. Inkomsten uit arbeid en een normale rente-

vergoeding voor het ter beschikking gestelde kapitaal zouden op grond van genoemd
beginsel tegen een lager tarief kunnen worden belast dan ter beschikking staande
overwinst.

50     Van der Geld 1989. p. 16.
51     Zie o.a. De Langen 1954. p. 146 en p. 155-156.
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4.5 De uitsluiting van de aansprakelijkheid van aandeelhouders

Ter rechtvaardiging van de vennootschapsbelasting van kapitaalvennootschappen
is wel genoemd het profijt dat aandeelhouders hebben, omdat zij volgens de wet
niet aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap.52 In dit verband merkt
Treub het volgende op over de NV:

'Waar deze haar geschiktheid voor haar taak dus ontleent aan de door het recht

gesanctioneerde en aan den Staat te danken beperking der aansprakelijkheid
van hen die haar kapitaal bijeenbrengen. ligt hierin een bijkomstig motief voor
het doen bijdragen van de vennootschap aan den lasten van den Staat.'53

Er zijn mijns inziens verschillende argumenten aan te voeren waarom dit beginsel

de vennootschapsbelasting niet kan rechtvaardigen.
In de eerste plaats vindt het wettelijke uitgangspunt dat aandeelhouders niet

aansprakelijk zijn voor schulden van een vennootschap naar mijn mening niet zijn
rechtvaardiging in het gegeven dat de wetgever kapitaalvennootschappen expliciet
als rechtspersonen aanmerkt.54 Zo wordt in het ontwerp van Van der Grinten voor
Boek 7 titel 13 NBW uitdrukkelijk bepaald dat vennoten in openbare personenven-
nootschappen mede aansprakelijk zijn voor vennootschapsschulden, ondanks dat
deze vennootschappen atdaar als rechtspersonen worden aangemerkt. Voor het
EESV geldt hetzelfde reeds naar huidig recht.55 Reden voor dit verschil tussen

kapitaalvennootschappen enerzijds en openbare personenvennootschappen naar
komend recht en het EESV anderzijds, is mijns inziens dat bij laatstgenoemde
rechtsvormen kapitaal- en vermogensbeschermende bepalingen ontbreken.56 Bij

kapitaalvennootschappen worden dergelijke bepalingen geacht crediteuren van
de vennootschap-rechtspersoon bescherming te bieden. Het wettelijke uitgangspunt
dat aandeelhouders niet aansprakelijk zijn voor vennootschapsschulden is dus niet
zozeer een voorziening van overheidswege die is verbonden met de toekenning
door de wetgever van rechtspersoonlijkheid aan deze vennootschappen, maar een
aspect dat uiteindelijk betrekking heeft op de rechtsbetrekking tussen een

kapitaalvennootschap en haar crediteuren.

52     Zie o.a. Treub 1922. p. 24.
53    Treub 1922. p. 24.
54       Anders Van Dongen 1995. waarover kritisch Raaijmakers  1998. p. 323-327: Raad voor het

Midden- en Kleinbedrijf 1998. p. 2, waarover kritisch Vereeniging Handelsrecht 1999 (Mohr).
P. 15.
Zie hierover verder hoofdstuk 5. paragraaf 6.3.

55     Vgl. tevens art. 2:55. eerste lid. BW t.a.v. de co iperatie.
56     Vgl. Mohr 1997. p. 78. Raaijmakers 1976, p. 268-272: Vereeniging Handelsrecht 1999. p. 11

(Winter) en p. 15 (Mohr).
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Bovendien kunnen aandeelhouders, zeker in besloten verhoudingen, soms
wel degelijk aansprakelijk zijn tegenover schuldeisers van de vennootschap, zij
het in een andere hoedanigheid. Zo is het onder omstandigheden denkbaar dat een
aandeelhouder in zijn hoedanigheid van bestuurder (of medebeleidsbepaler)
aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de vennootschap. Ook kan een
aansprakelijkstelling bijvoorbeeld voortvloeien uit een borgstelling.

57

Verder moet worden opgemerkt dat een commanditaire vennoot in beginsel
evenmin aansprakelijk is tegenover zakelijke schuldeisers. Toch is een CV alleen
vennootschapsbelastingplichtig voor de aan de commanditaire vennoten toekomende
winst, indien de participaties van de commandieten vrij verhandelbaar zijn.

Tenslotte wordt ook met dit beginsel geen verklaring c.q. rechtvaardiging
gegeven voor de huidige tweedeling in fiscaal transparante en zelfstandig belasting-
plichtige vennootschappen. Hetzelfde geldt voor het profijtbeginsel dat met het
hier besproken beginsel verband houdt. De Langen stelt dat op grond van het
profijtbeginsel

'belasting mag worden geheven in relatie tot de mate waarin ieder van de
overheid diensten geniet.

'58

5            Conclusie

In dit hoofdstuk is onderzocht of de stelling van de fiscale wetgever dat NV ' s  in
het algemeen verschijningsvorm zijn van juridisch en economisch zelfstandige
ondernemingen, welke hun bestaan leiden los van de individuele aandeelhouders,
de huidige tweedeling in transparante en zelfstandig belastingplichtige vennoot-

schappen kan verklaren. Ik concludeer dat dit niet het geval is. In de eerste plaats
bepaalt niet zozeer de rechtsvorm of het bezit van rechtspersoonlijkheid, maar de
materiele werkelijkheid, of en in hoeverre vennootschappen in de door de fiscale
wetgever bedoelde zin zelfstandig zijn. In de tweede plaats wordt met deze
zelfstandigheid mijns inziens geen zelfstandige grondslag voor de vennootschapsbel-
asting gegeven, omdat vennootschappen niet een eigen draagvermogen bezitten
dat naast en volledig losstaat van dat van hun aandeelhouders. Ook de andere in
de literatuur genoemde rechtvaardigingsgronden voor de vennootschapsbelasting
kunnen de huidige tweedeling in transparante en subjectief belastingplichtige
vennootschappen niet verklaren c.q. rechtvaardigen.

57      Zie over de aansprakelijkheid van aandeelhouders verder hoofdstuk 5, paragraaf 6.
58    De Langen 1954, p. 185.
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De 'zelfstandigheid' ran kapitaalvennootschappen

In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht of deze tweedeling wel kan
worden verklaard door het derde uitgangspunt dat er blijkens de parlementaire
geschiedenis aan ten grondslag heeft gelegen.
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HOOFDSTUK 5

Het al dan Iliet samenvallen van de positie van kapitaalver-
schaffer en ondernemer

1           Inkiding

Zoals in hoofdstuk twee is aangegeven, kan uit de parlementaire geschiedenis
worden afgeleid dat de fiscale wetgever ten tijde van de totstandkoming van de

Wet IB  1964 en  de Wet Vpb  1969  bij  NV's een beeld voor ogen had van een
duidelijke scheiding tussen onderneming en aandeelhouders. Aandeelhouders waren
uit hoofde van hun aandeelhouderschap' geen ondernemers, maar slechts

kapitaalverschaffers. Deze gescheidenheid tussen onderneming en aandeelhouders
zou zich naar het toenmalige oordeel van de fiscale wetgever niet alleen voordoen

bij open, maar zelfs bij besloten kapitaalvennootschappen, zo werd aan de hand
van een vijftal argumenten verdedigd. De wetsgeschiedenis maakt aannemelijk
dat de wetgever een vergelijkbare voorstelling van zaken had ten aanzien van die

personenvennootschappen die vanwege de vrije verhandelbaarheid van participaties
van vennoten zelfstandig belastingplichtig zijn.

Bij eenmanszaken en transparante personenvennootschappen ging de fiscale

wetgever er daarentegen vanuit dat de positie van kapitaalverschaffer en ondernemer
samenviel. In dit verband werd in de parlementaire geschiedenis het volgende
opgemerkt:

'Bij de door de natuurlijke personen gedreven onderneming bestaat de

gescheidenheid van ondernemers en kapitaalverschaffers. welke kenmerkend
is voor de naamloze vennootschap, niet.

.1

In de 'eigenaar van de onderneming' waren de functies van 'ondernemer' en
'kapitaalverschaffer' volgens de wetgever verenigd. 3

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of deze derde vooronderstelling van de
wetgever waarop de huidige tweedeling in transparante en zelfstandig belasting-
plichtige vennootschappen is gebaseerd, die tweedeling kan verklaren c.q.

1 Dit neemt niet weg dat een aandeelhouder uit andere hoofde winst uit onderneming kan genieten
en dat zijn aandelen soms tot zijn ondernemingsvermogen (moeten) worden gerekend. zodat
de voordelen die worden genoten uit hoofde van zijn aandeelhouderschap tevens als winst uit
onderneming worden aangemerkt.

2     Kamerstukken II 1959-1960,5 380&6000. nr. 9. p. 16(Nota).
3      Kamerstukken II 1959-1960,5380 & 6000, nr, 9, p. 16 (Nota).
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rechtvaardigen. Daarvoor bespreek ik eerst de relevantie van deze vooronderstelling,
die naar mijn mening uiteindelijk is terug te voeren op de twee vooronderstellingen
in de parlementaire geschiedenis die hiervoor zijn besproken. Daarna ga ik in op
de vraag of en in hoeverre de rechtsvorm, het bezit van rechtspersoonlijkheid en
de vrije verhandelbaarheid van participaties bepalend zijn voor de kwestie of
deelnemers in een vennootschap slechts als van de onderneming gescheiden
kapitaalverschaffers of bovendien als ondernemers kunnen worden beschouwd.

2 Fiscale relevantie

2.1 Inleiding

Vooropgesteld zij dat de wetgever zich niet uitdrukkelijk heeft uitgelaten over de
relevantie van de vooronderstelling dat bij eenmansondernemers en vennoten in
transparante personenvennootschappen, anders dan bij deelnemers in zelfstandig
belastingplichtige vennootschappen, de positie van ondernemer en kapitaalverschaf-
fer zou samenvallen. Naar mijn indruk is die relevantie in de eerste plaats gelegen
in het streven van de fiscale wetgever naar een globaal evenwicht. In de tweede
plaats vindt zij mijns inziens haar verklaring in de verdediging door de wetgever
van een stelsel van dubbele heffing ten aanzien van zelfstandig belastingplichtige
vennootschappen.

2.2 Het streven door de fiscale wetgever naar een globaal evenwicht

2.2.1 De parlementaire geschiedenis

Zoals eerder opgemerkt, heeft de wetgever beoogd een zeker evenwicht tot stand
te brengen in de belastingheffing tussen ondernemingen die via hun deelnemers-
natuurlijke personen rechtstreeks in de inkomstenbelasting worden betrokken
enerzijds en ondernemingen die onder de toepassing van de vennootschapsbelasting
vallen anderzijds. Dit is op verschillende plaatsen in de parlementaire geschiedenis
tot uitdrukking gebracht.4 Zo wordt in de memorie van toelichting op het
wetsontwerp inkomstenbelasting  1958 het volgende opgemerkt:

'Een nadere beschouwing van de betekenis van de vennootschapsbelasting
in het samenstel van onze belastingen leert, dat deze winstbelasting van
rechtspersonen in samenhang met de inkomstenbelasting van de winstuitdelin-
gen vooral haar verklaring vindt in de gedachtensfeer van een algemeenheid

4       Zie bv. Kamerstukken II 1962-1963,6 000, nr. 9, p. 2 en p. 8 Ik (MvA).
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en gelijkheid van lasten. Een algemeenheid en gelijkheid die niet in de eerste

plaats op de zelfstandigheid ran de rechtspersone,1 (...) client le Morcle,i
betty,kken. doch bovenal op de winsten die -in welke ondememingsvorm ook-
als eindresultaat van economische bedrijvigheid aan de dag treden.

(...) Meer gepreciseerd is de betekenis van deze belasting hierin gelegen, dat
het fiscale regime voor de sectoren van ondernemingen in haar geheel een zeker

evenwicht bereikt, een toestand waarbij als meer algemeen verschijnsel wordt
roorkomen dat, aangelokt door een overwegend gunstiger fiscale positie,
bekingriike aantallen onderne,ningen die. naar haar aard en omvang beoordeeld,

bepaaldelijk niet in aanmerking zouden moeten komen om in de vorm van een
naamloze vennootschap te worden georganiseerd,< naar de sector van de
rechtspersonen emigreren (eigen curs.)'6

De vennootschapsbelastingheffing wordt hier met andere woorden opgebouwd
en verdedigd vanuit het streven naar een globaal evenwicht tussen verschillende

ondernemingsvormen. Verondersteld wordt dat de vennootschapsbelasting in
combinatie met de inkomstenbelastingheffing over winstuitdelingen aan aandeel-

houders-natuurlijke personen een redelijke heffing oplevert in vergelijking met
de inkomstenbelastingheffing over de winst uit een eenmanszaak of uit een
transparante personenvennootschap tussen natuurlijke personen.

De wetgever ontkende niet dat er verschillen in belastingdruk bestonden tussen

ondernemingen die via hun deelnemers in het inkomstenbelastingregime werden
betrokken enerzijds en ondernemingen die waren onderworpen aan de vennoot-

schapsbelasting anderzijds. Hij merkte in dit verband het volgende op:

'Is het hiervoren aangeduide globale evenwicht een praktisch bereikbaar doel,
een brede kloof houdt ideaal en werkelijkheid gescheiden, zo men hier een
evenwicht in detail zou willen en met name de eis zou stellen dat, individueel

gezien. voor de winsten van de onderscheidene ondernemingen uit beide
sectoren de fiscale lasten gelijk of ten naaste bij gelijk behoren te zijn.

(...) Bij het overzien van de vorenstaande beschouwingen blijkt dat een
evenwicht niet mogelijk is in de zin van een individuele gelijkheid tussen de

ondernemingen van beiderlei categorie. Het is slechts werkelijk bestaanbaar
in de zin van een langs empirische weg gevonden. met een grove balans

bepaalde algemene evenwichtstoestand, die betrekking heeft op beide sectoren

van het bedrij fsleven in het geheel en waarbij de belastingwetgever zich neutraal

5         De vraag of de aard en de omvang van de onderneming met zich mee kunnen brengen dat het
niet passend is om de onderneming in de rechtsvorm van een kapitaalvennootschap te organiseren.
komt aan de orde in hoofdstuk 6, paragraaf 5.

6       Kamerstukken It 1958-1959,5 380, nr. 3, p. 16 Ik (MvT).
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verklaart ten opzichte van de ontwikkelingskansen van beide sectoren der
ondernemingen.'7

In de literatuur is de hier beschreven redenering van de wetgever veel bekritiseerd.
Zelfs een globaal evenwicht ontbreekt namelijk. Tegenwoordig wordt dit met name
veroorzaakt door enerzijds het feit dat bepaalde ondememingsfaciliteiten alleen
voor de inkomstenbelasting gelden en anderzijds het grote verschil tussen het
toptarief in de inkomstenbelasting en het vennootschapsbelastingtarief. Deze twee
aspecten hebben een zodanig grote invloed op de totale hoogte van de belastingdruk,
dat zij voor natuurlijke personen vrijwel zonder uitzondering van doorslaggevende
betekenis zijn voor de keuze van een rechtsvorm voor ondernemingsactiviteiten.
Bij lage resultaten is de rechtsvorm van een eenmanszaak of personenvennootschap
fiscaal aantrekkelijk; komen de resultaten boven een bepaald niveau, dan geldt
doorgaans het omgekeerde.

De wetgever kan echter wel worden toegegeven dat de verschillen in
belastingdruk tussen de naar rechtsvorm te onderscheiden ondernemingen
aanmerkelijk groter zouden zijn, indien de vennootschappen waarin de deelnemers
fiscaal slechts als kapitaalverschaffers worden beschouwd niet zouden zijn
onderworpen aan een zelfstandige belastingheffing. Een ten opzichte van de huidige
situatie toenemende 'emigratie' van 'belangrijke aantallen ondernemingen' 'naar
de sector van de rechtspersonen' zou dan inderdaad kunnen worden verwacht. Dit
wordt veroorzaakt door het feit dat de wetgever alleen bij kapitaalverschaffers hun
aandelen of participaties. en niet de afzonderlijke bestanddelen van het vennoot-
schapsvermogen. als hun bron van inkomen beschouwt, hetgeen ik hierna zal
toelichten.

2.2.2 De bron van inkomen van een kapitaalverschaffer en het tijdstip van

heffing

Aandeelhouders
Aandeelhouders-natuurlijke personen werden bij de totstandkoming van de Wet
IB  1964 door de fiscale wetgever uit hoofde  van hun aandeelhouderschap zonder
uitzondering slechts als kapitaalverschaffers, en niet tevens als ondernemers,
beschouwd. Direct na de invoering van deze wet vielen zij allen onder het fiscale
regime van de inkomsten uit vermogen. Als inkomsten uit vermogen worden op
grond van artikel 24 Wet IB 1964 belast de inkomsten die 'worden getrokken uit'
een bron van inkomen. Vermogensmutaties die bij vervreemding van een bron
worden gerealiseerd. blijven binnen dit systeem buiten de heffing. Het heffingsmo-

7      Kamerstukken II 1958-1959,5 380, nr. 3, p. 16 (MvT). Vgl. Kamerstukken 11 1959-1960.
5 380& 6 000. nr. 9, p. 17 lk (Nota). Vgl. Grapperhaus 1966. p. 49-50.
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ment over inkomsten uit vermogen wordt vastgesteld aan de hand van artikel 33
Wet IB  1964. Op grond van deze bepaling worden de inkomsten bijvoorbeeld
beschouwd te zijn genoten bij ontvangst of op het tijdstip waarop zij vorderbaar
en tevens inbaar zijn.

Binnen het regime van de inkomsten uit vermogen vormen de aandelen de
bron van inkomen van een aandeelhouder. Uit artikel  24 Wet IB 1964 volgt dat
een aandeelhouder eerst op het moment dat zijn aandelen vruchten opleveren,
bijvoorbeeld in de vorm van dividenduitkeringen. wordt belast. Pas op dat moment
kan immers worden gesproken van voordelen die 'worden getrokken uit' zijn bron
van inkomen. Gevolg is dat een aandeelhouder nog niet wordt belast voor de door
de BV of NV gereserveerde winst. Dit geldt overigens ook voor aandeelhouders
wier aandelen tot een aanmerkelijk belang behoren in de zin van artikel 20a Wet
IB  1964, zij het dat deze aandeelhouders tevens worden belast voor vermogensmuta-
ties die bij vervreemding van de aandelen aan het daglicht komen.

Ook onder de toepassing van de Wet IB  1914 en het Besluit IB 1941 werden
de aandelen als bron van inkomen van een aandeelhouder aangemerkt. Nimmer
is fiscaal derhalve in die zin door de NV heengekeken dat het vennootschapsvermo-
gen rechtstreeks aan de aandeelhouders naar evenredigheid werd toegerekend,
hetgeen tevens een belastingheffing over de gereserveerde winst zou hebben

geYmpliceerd, althans voorzover deze zou kunnen worden aangemerkt als vrucht
van een bron van inkomen. Tot  1940 werd gereserveerde winst evenmin bij de
vennootschap zalf in de heffing betrokken. Dit gaf aanleiding tot misbruik van
de rechtsvorm van de NV en tot overmatige winstreserveringen. Immers door een
onderneming in de rechtsvorm van een NV te drijven, in plaats van in de rechtsvorm
van een personenvennootschap, kon de belastingheffing over gereserveerde winst
worden uitgesteld. De in 1925 ingevoerde Wet Richtige Heffing bleek geen
afdoende middel te bieden om hiertegen op te treden. Het ontwerp Besloten-

vennootschappenwet van 1934, dat beoogde de winst van de door deze fiscale wet
als besloten aangemerkte vennootschappen direct bij de aandeelhouders in de
inkomstenbelasting te betrekken. werd na veel kritiek ingetrokken. Uiteindelijk
vormde een en ander een belangrijke aanleiding voor de invoering van het Besluit

op de Winstbelasting  1940. NV 's en andere lichamen werden zalf belastingplichtig
voor de volledige door hen gemaakte winst. zij het dat de winstbelasting niet werd
gepresenteerd als een belastingheffing van zelfstandige lichamen. maar als een

zakelijke opbrengstbelasting.8
Met ingang van  1941 werd genoemd besluit door de Duitse bezetter vervangen

door het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942. De achtergrond van deze
regeling was een geheel andere; zij was evenals de Duitse Korperschaftsteuer
uitdrukkelijk bedoeld als een subjectieve belastingheffing van zelfstandige lichamen.

8       Zie over het voorgaande Verburg 1984. p. 18-25.
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Ten tijde van de totstandkoming van de Wet  IB  1964 en de Wet Vpb 1969 moest

de wetgever zich opnieuw uitspreken over de rechtvaardigingsgronden voor een
zelfstandige belastingplicht van NV's en andere lichamen. In het bij de totstandko-
ming van die wetgeving door de fiscale wetgever aangevoerde streven naar een
globaal evenwicht kwam toen de vrees voor misbruik van de rechtsvorm van een
NV, die mede aanleiding was geweest voor de invoering van het Besluit op de
Winstbelasting  1940, in feite weer terug. Zonder vennootschapsbelasting  zou
(opnieuw) vlucht in en misbruik van de rechtsvorm van de NV worden uitgelokt.
De gelegenheid zou dan immers weer ontstaan om door winstreservering
belastingheffing uit te stellen, ten gevolge waarvan een globaal evenwicht zelfs
in de gedachtegang van de wetgever geheel zou ontbreken. Immers, de rechtsvorm
van een kapitaalvennootschap zou dan niet slechts voor ondernemingen met hoge
winsten fiscale voordelen bieden,' maar zou voor alle individuele ondernemingen
de mogelijkheid bieden om door winstreservering uitstel van belastingheffing te
verkrijgen.

Uitstel van inkomstenbelastingheffing kan zich niet voordoen in de situatie
waarin natuurlijke personen in verband met hun deelname in een vennootschap
fiscaal als ondernemers worden beschouwd, zodat zij winst uit onderneming
genieten. Immers in het systeem van de wet worden de afzonderlijke activa en
passiva waaruit het ondernemingsvermogen bestaat. dan rechtstreeks aan hen
toegerekend. terwijl de winst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik.

Het beschreven verschil in fiscale behandeling tussen natuurlijke personen
die winst uit onderneming genieten en aandeelhouders biedt een verklaring voor
de kwestie waarom de fiscale wetgever het voor de tweedeling in transparante en
zelfstandig belastingplichtige vennootschappen van belang vond of de deelnemers
louter als van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers waren te beschou-
wen. Alleen in die situatie zou de belastingheffing kunnen worden uitgesteld omdat
de aandelen dan bron van inkomen vormen en alleen de voordelen die 'worden
getrokken uit' de bron in het regime van de inkomsten uit vermogen belastbaar
zijn. De vennootschapsbelasting moest daarom de inkomstenbelasting aanvullen
met als doel dat een globaal evenwicht zou ontstaan. Er ligt hier een rechtstreekse
relatie met de vooronderstelling van de fiscale wetgever dat er draagkracht-
verschillen bestaan tussen eenmansondernemers en vennoten in een transparante
personenvennootschap enerzijds en aandeelhouders in een kapitaalvennootschap
anderzijds. Immers, het systeem van de wet volgens welke de aandelen voor een
aandeelhouder zijn bron van inkomen vormen en hij in beginsel pas wordt belast
op het moment waarop die aandelen vruchten opleveren, is verklaarbaar vanuit
de gedachte van de wetgever dat het resultaat van de NV niet rechtstreeks de draag-
kracht van aandeelhouders beinvloedt.

9        Vgl. Kamerstukken Il 1958-1959.5 380, nr. 3. p.  16(MvT). Grapperhaus  1966. p. 49-50.
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Zoals in hoofdstuk drie is beschreven, heeft de wetgever echter ten onrechte
verondersteld dat de rechtsvorm van een vennootschap en het bezit van rechts-

persoonlijkheid bepalen of de winst rechtstreeks toekomt aan de deelnemers in

een vennootschap. Een vennoot in een personenvennootschap kan net zo min als
een aandeelhouder rechtstreeks in priva beschikken over de vennootschapsresulta-
ten. Ook het vermogen van een personenvennootschap vormt derhalve een onver-
deeldheid, al bezitten personenvennootschappen volgens de heersende leer naar

huidig recht nog geen rechtspersoonlijkheid. Vennoten kunnen gedurende het
bestaan van de vennootschap geen verdeling van de vennootschappelijke
goederengemeenschap vorderen. Eerst de verdeling na ontbinding van de
vennootschap stelt ieders recht ten aanzien van de afzonderlijke goederen vast.

Deelnemers in :elfstandig belastingplichtige personenvennootschappen en in
fondsen voor gemene rekening
Hetgeen hiervoor is beschreven ten aanzien van de fiscale behandeling van
aandeelhouders geldt eveneens voor deelnemers in zelfstandig belastingplichtige
'open CV's', die ten tijde van de totstandkoming van de Wet Vpb 1969 in
aansluiting op artikel 19 WvK(oud) nog werden aangeduid als 'CV's op aandelen'
Eveneens geldt het voorgaande ten aanzien van fondsen voor gemene rekening
en ten aanzien van 'andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele
in aandelen is verdeeld', met welke term onder meer andere personenvennootschap-
pen waarin de participaties van vennoten vrij verhandelbaar zijn, worden bedoeld.
Ook wat deze rechtsvormen betreft, beschouwt de wetgever de aandelen in de
entiteit of de deelgerechtigdheid van een individuele deelnemer in de entiteit in
zijn geheel dus als zijn bron van inkomen, zodat winstreservering in beginsel nog
niet tot belastingheffing bij de deelnemers leidt.

Zo werd in de parlementaire geschiedenis ten aanzien van het fonds voor

gemene rekening en kapitaalvennootschappen die beleggen het volgende opgemerkt:

'Evenzo wordt in het algemeen een aandeel en een bewijs van deelgerechtigd-
heid in een beleggingsinstelling maatschappelijk ervaren als een belichaming
van rechten in zulk een entiteit en niet als een evenredig aandeel in de

beleggingen van die entiteit. '10

Een fiscale transparantie van beleggingslichamen in die zin dat de individuele
deelnemers werden geacht de opbrengsten van die lichamen rechtstreeks te genieten

op het moment dat het lichaam ze ontving, werd uitdrukkelijk afgewezen, omdat

zij geen recht zou doen aan de 'maatschappelijke werkelijkheid. '"  De  fiscale
wetgever meende derhalve dat het in strijd met de draagkrachtgedachte zou zijn

10     Kamerstukken II 1968-1969.6 000, nr. 22, p. 12 rk (NMvA).
11      Kamerstukken Il 1968-1969,6 000, nr. 22, p. 15 Ik (NMvA).
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om deelnemers in een beleggingslichaam rechtstreeks te belasten, zodat hij vanwege
het streven naar een globaal evenwicht een zelfstandige belastingplicht van
deze entiteiten wenselijk achtte. Juridische argumenten werden niet aangevoerd
ter ondersteuning van de stelling dat de opbrengsten van een beleggingslichaam
niet rechtstreeks de draagkracht van individuele deelnemers zouden verhogen.
Overigens werd in artikel 28 Wet Vpb  1969 wel een regeling getroffen op grond
waarvan voor beleggingsinstellingen een vennootschapsbelastingtarief van 0%
geldt, ingeval de winst steeds na afloop van het jaar aan de deelnemers wordt
uitgekeerd.

Tussenconclusie
Ondernemers-natuurlijke personen worden rechtstreeks belast, terwijl kapitaal-
verschaffers-natuurlijke personen in beginsel eerst worden belast op het tijdstip
waarop hun bron van inkomen vruchten oplevert. Ter voorkoming van belasting-
uitstel en met het doel een globaal evenwicht te bereiken, worden daarom
vennootschappen waarin de deelnemers door de fiscale wetgever slechts als
kapitaalverschaffers worden beschouwd, aangemerkt als zelfstandig belasting-
plichtige lichamen. Het verschil in heffingsmoment tussen deelnemers-ondernemers
en deelnemers-kapitaalverschaffers kan echter niet worden verklaard vanuit de
draagkrachtgedachte die eraan ten grondslag heeft gelegen. Daarmee staat niet
alleen het verschil in fiscale behandeling van de te onderscheiden deelnemers ter
discussie. maar tevens het belang van de derde vooronderstelling waarop de huidige
tweedeling in transparante en subjectief belastingplichtige vennootschappen is
gebaseerd.

2.2.3 Omvang van de voordelen die uiteindelijk in de belastinghefling worden

betrokken

Mogelijk heeft tevens een ander aspect van het objectieve regime van de inkomsten
uit vermogen op de achtergrond meegespeeld bij de gedachte van de wetgever.
dat aandeelhouders als kapitaalverschaffers en niet tevens als ondernemers konden
worden beschouwd. Binnen het regime van de inkomsten uit vermogen blijven
vermogenswinsten, die bij vervreemding van het belang aan het daglicht komen,
in beginsel buiten de heffing. Gevolg daarvan is dat geen garantie bestaat dat alle
door de vennootschap behaalde winst uiteindelijk in de inkomstenbelasting wordt
betrokken. al is dit gelet op de basisconceptie wel de doelstelling en overigens
tevens het uitgangspunt van de wetgever geweest. 12 Zo zal bijvoorbeeld een
sfeerovergang naar het regime van de winst uit onderneming, bij een vervreemding
van de aandelen aan een ondernemer. tot gevolg hebben dat een inkomstenbelas-

12 Zie omtrent de basisconceptie hoofdstuk 3 paragraaf 4.1,
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tingclaim die binnen het regime van de inkomsten uit vermogen bestond, verloren

gaat. Binnen het regime van de winst uit onderneming is immers wel sprake van
een subjectief systeem, zodat de omvang van de aan de inkomstenbelasting
onderworpen totale winst niet vanuit de onderneming maar vanuit de individuele
natuurlijke persoon wordt vastgesteld.

Overigens worden vermogenswinsten bij een vervreemding binnen het
aanmerkelijkbelangregime wel belast. Tot voor kort kwam de aanmerkelijkbelang-
heffing echter pas aan de orde, ingeval een belanghebbende in de loop van de laatste

vij f jaren met zijn familie voor minimaal eenderde gedeelte en tevens met zijn

echtgenoot voor meer dan 7% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder
was.13 De aanmerkelijkbelangwinst werd belast tegen een tarief van 2090:4 Het
huidige aanmerkelijkbelangregime is weliswaar reeds van toepassing bij een belang

van 5% in een kapitaaivennootschap,15 maar staat niet los van de vennootschaps-

belasting.

2.3 De verdediging door de fiscale wetgever van een stelse! van dubbele

heffin g

De wetgever beoogde weliswaar een globaal evenwicht tot stand te brengen in
de belastingheffing tussen verschillende ondernemingsvormen, maar koos

uitdrukkelijk een ander regime voor NV's dan voor eenmanszaken en in beginsel
ook personenvennootschappen. De reden daarvoor is niet alleen gelegen in
veronderstellingen omtrent de draagkracht van de deelnemers. Tevens is zij gelegen
in het uitgangspunt van de wetgever dat NV's. anders dan eenmanszaken en in

beginsel personenvennootschappen. verschijningsvorm zijn van juridisch en
economisch zelfstandige ondernemingen, welke hun bestaan leiden los van de

persoon van de individuele deelnemers. De wetsgeschiedenis maakt aannemelijk
dat de relevantie van de vooronderstelling dat aandeelhouders niet als ondernemers,
maar slechts als kapitaalverschaffers waren te beschouwen, tevens verband houdt
met dit laatste uitgangspunt. dat in het vorige hoofdstuk is besproken. Zo werd
in de parlementaire geschiedenis opgemerkt dat:

'(...) het verschil in organisatievorm voor de winsten van de persoonlijke
onderneming. waarbij ondernemer en kapitaalverschaffer in 66n persoon zijn
verenigd, tot een fiscaal andere benadering noopt dan voor de winsten van de

13    Art. 39, derde lid. Wet lB 1964(oud).
14    Art. 578. eerste lid. onderdeel e. Wet IB 1964(oud).
15        Art. 208, derde lid, Wet IB  1964. Tevens is sprake van een aanmerkelijk belang, indien wordt

voldaan aan het criterium van artikel 20a, vijfde lid, Wet IB 1964.
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naamloze vennootschap, de vorm voor de zelfstandige (eigen curs.) onderne-
ming waarbij ondernemer en kapitaalverschaffer niet vereenzelvigd zijn.

,16

De wetgever had derhalve daar waar hij de deelnemers slechts als kapitaalverschaf-
fers beschouwde, een beeld voor ogen van een zelfstandige onderneming. Op dat
beeld baseerde  hij niet alleen de zelfstandige belastingplicht  van  NV' s,  maar
eveneens het stelsel van dubbele heffing van vennootschapsbelasting en inkomsten-
belasting. Dit stelsel van dubbele heffing houdt  in  dat  NV' s  aan  de  ene  kant
winstuitdelingen aan aandeelhouders niet ten laste van hun 'eigen' winst kunnen
brengen, terwijl uitgedeelde winst aan de andere kant bij de aandeelhouders binnen
het regime van de inkomsten uit vermogen nogmaals wordt belast, en wel in beginsel
tegen het progressieve tabeltarief.

Het stelsel van dubbele heffing heeft vanaf zijn invoering veel kritiek gekregen.
Hofstra verdedigde het nog aan de hand van de stelling dat dividenduitdelingen
door NV's, die naar zijn oordeel zelfstandige en een eigen leven leidende lichamen
waren geworden, eigenlijk bestedingen van inkomen waren.17 Onder meer Van
Dijck bracht hier echter tegenin dat als de zelfstandigheid van de NV wordt
benadrukt, men er niet aan ontkomt de dividenden als kosten voor de vennootschap
toe te laten. I 8

Daar komt bij dat in de praktijk niet zozeer de rechtsvorm maar de materiele
werkelijkheid bepalend is voor de kwestie in welke mate een vennootschap feitelijk
een bestaan leidt los van de persoon van de individuele deelnemers. In dit verband
heb ik in het vorige hoofdstuk een onderscheid gemaakt tussen open en besloten
verhoudingen in plaats van tussen kapitaal- en personenvennootschappen.
Bovendien is zelfs een besloten personenvennootschap doorgaans wat betreft haar
voortbestaan onafhankelijk van de individuele vennoten. In het algemeen zijn
immers voortzettingsbedingen en vermogensbedingen in de vennootschapsovereen-
komst opgenomen. Eveneens in juridische zin is niet alleen een BV of NV, maar
ook een openbare personenvennootschap in belangrijke mate verzelfstandigd,
hetgeen voor sommigen zelfs reden is om reeds naar huidig recht aan te nemen
dat openbare personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid bezitten. Ten aanzien
van zowel personenvennootschappen als kapitaalvennootschappen geldt verder
dat hun vennootschappelijk belang nimmer volledig op zichzelf staat, maar
uiteindelijk steeds is te herleiden tot het gezamenlijke belang van natuurlijke
personen, waaronder dat van aandeelhouders en vennoten, zij het in hun relatie
tot het vennootschapsverband. Ook daarom is een stelsel van dubbele heffing van
vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, waarin vennootschap en aandeelhou-

16     Kamerstukken II 1958-1959.5 380, nr. 3, p. 16 (MvT).
17    Hofstra 1962, p. 173.
18 Van Dijck 1962, p. 289.
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ders volstrekt los van elkaar worden beschouwd, naar mijn mening niet gerechtvaardigd.
Ook de wetgever lijkt inmiddels zijn aanvankelijke opvatting aanzienlijk te

hebben genuanceerd. getuige het nieuwe aanmerkelijkbelangregime, dat sinds 1
januari   1997 van kracht  is. Dit regime is reeds van toepassing indien  een
aandeelhouder een belang van 5% bezit in een BV of NV. Een aanmerkelijkbelang-
houder wordt in de memorie van toelichting op de nieuwe regeling expliciet vergele-

ken met een ondememer.19 Hij wordt verondersteld 'invloed op de bedrij fsuitoefe-

ning te kunnen uitoefenen' of'een directe bemoeienis te hebben met de bedrijfsuit-
oefening.' Anders geldt voor de aandeelhouder op wie het regime van de inkomsten

uit vermogen van toepassing blijft: hij wordt niet beschouwd als 'aandeelhouder-
ondernemer'. maar als 'aandeelhouder-belegger.' Het tarief voor aanmerkelijkbe-

langwinst is vastgesteld op 25%. In de hoogte van het tarief is rekening gehouden
met het feit dat over de winst reeds vennootschapsbelasting is geheven, zodat
materieel ten aanzien van aanmerkelijkbelangpakketten niet langer sprake is van
een stelsel van dubbele heffing, maar van een gecombineerde heffing.

Ook dit alles maakt dat de vooronderstelling van de fiscale wetgever dat
aandeelhouders, anders dan eenmansondernemers en vennoten in transparante
personenvennootschappen, slechts als kapitaalverschaffers waren te beschouwen,
op voorhand de huidige tweedeling in transparante en subjectief belastingplichtige

vennootschappen niet kan verklaren c.q. rechtvaardigen.

2.4 Conclusie

De vooronderstelling van de fiscale wetgever dat bij vennoten in transparante

personenvennootschappen, anders dan bij deelnemers in zelfstandig belastingplichti-
ge vennootschappen, de positie van ondernemer en kapitaalverschaffer zou samen-

vallen, kan mijns inziens, los van haar juistheid, geen grondslag bieden voor de
bestaande tweedeling in transparante en zelfstandig belastingplichtige vennoot-
schappen. Hiervoor zijn samengevat twee redenen.

In de eerste plaats kunnen individuele deelnemers-ondernemers in beginsel,
evenmin als individuele deelnemers-kapitaalschaffers, rechtstreeks in prive
beschikken over opbrengsten van de vennootschap. Er bestaan derhalve geen
draagkrachtverschillen tussen beide categorieen deelnemers die het zouden
rechtvaardigen deelnemers-ondernemers op een eerder tijdstip te belasten dan

deelnemers-beleggers. Daarmee staat niet alleen de verschillende fiscale behande-
ling van de te onderscheiden deelnemers ter discussie, maar bovendien de relevantie
van voornoemde vooronderstelling waarop de huidige tweedeling in transparante
en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen mede is gebaseerd.

19    Kamerstukken 11 1995-1996,24761, nr. 3, p. 4-5 (MvT).
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In de tweede plaats bestaat er noch ingeval de deelnemers in een vennootschap
in wezen ondernemers zijn, noch in de situatie waarin zij slechts als kapitaalver-
schaffers zijn te beschouwen, een grondslag voor een stelsel van dubbele heffing.
Ook daarom is het naar mijn mening niet gerechtvaardigd om aan de hand van het
antwoord op de vraag of deelnemers in een vennootschap louter als kapitaalver-
schaffers of tevens als ondernemers zijn te beschouwen, een tweedeling te maken
in transparante en subjectief belastingplichtige vennootschappen.

Er zijn echter ook auteurs die het onderscheid tussen deelnemers-kapitaalver-
schaffers en deelnemers-ondernemers wel van belang vinden.30 Daarom wordt hierna
onderzocht of de wetgever met de constatering dat aandeelhouders-natuurlijke
personen als van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers zijn te
beschouwen, en vennoten daarentegen in beginsel als ondernemers, een beeld voor
ogen heeft gehad dat overeenstemt met de juridische en de materiele werkelijkheid.
In wezen gaat het daarbij om de vraag of de kwestie of een deelnemer in een
vennootschap feitelijk als ondernemer kan worden beschouwd, afhankelijk is van
de rechtsvorm en/of het bezit van rechtspersoonlijkheid. Op die wijze kan worden
beoordeeld of de wetgever er inderdaad in is geslaagd om natuurlijke personen
die feitelijk als ondernemers kunnen worden beschouwd in het regime van de winst
uit onderneming te betrekken en vennootschappen waarin de deelnemers slechts
kapitaalverschaffers zijn aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen. Ik zal
een en ander eerst vanuit de inkomstenbelasting benaderen: daarna vanuit de
vennootschapsbelasting.

3          Het 'ondernemers'-criterium van artikel 6 Wet IB 1964

3.1 Artikel 6 Wet 18 1964

In de parlementaire geschiedenis wordt de natuurlijke persoon die op grond van
artikel 6 Wet IB 1964 winst uit onderneming geniet op verschillende plaatsen
aangeduid als 'ondememer.'2'  De wet zelf gebruikt dit begrip echter niet. Volgens
artikel 6, eerste lid, Wet IB 1964 geniet winst uit onderneming

'hij voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven. daaronderbegrepen
hij die. anders dan als aandeelhouder. medegerechtigd is tot het vermogen van
een onderneming.'

2()    Essers 1992. p. 32-33: Zwemmer 1978. p. 1037-1051: Zweinmer 1983. p. 21-24.
21        Zie o.a. Kanierstukken II 1958-1959,5 380. nr, 3, p. 33 rk (MvT), Kamerstukken II  1962-1963.

5380. nr. 19. p. 22-23 (MvAI.
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De bepaling is ontleend aan artikel 17. eerste lid. Besluit IB 1941. In die bepaling

stond bovendien expliciet vermeld dat aan het genieten van winst uit onderneming

niet in de weg stond dat niet werd deelgenomen 'aan de feitelijke uitoefening van

het bedri.if.' Deze tekst is in artikel 6 Wet IB 1964 achterwege gelaten. Uit de

memorie van toelichting blijkt dat hiermee niet werd beoogd een inhoudelijke
..

wijziging aan te brengen, maar dat de tekst overbodig werd geacht.--

Het criterium aan het slot van artikel 6. eerste lid, Wet IB 1964. 'medegerech-
tigd tot het vermogen van een onderneming', moet niet in die zin worden uitgelegd,

dat het ondememingsvermogen in privaatrechtelijke zin (mede) aan de desbetreffen-

de natuurlijke persoon moet toebehoren.13 Vandaar dat aandeelhouders in

kapitaalvennootschappen expliciet zijn uitgesloten van de mogelijkheid winst uit
onderneming te genieten, ook al bezitten deze vennootschappen in het systeem

van de wet rechtspersoonlijkheid. zodat het vennootschapsvermogen daar aan de
vennootschap zdlf toebehoort. Commanditaire vennoten in zelfstandig belas-

tingplichtige 'open CV's' worden ingevolge artikel 2, derde lid, onderdeel f, AWR

met 'aandeelhouders' gelijkgesteld. Hetzelfde geldt voor vennoten in andere

personenvennootschappen die vanwege de vrije verhandelbaarheid van participaties
van vennoten zelfstandig belastingplichtig zijn. In de uitsluiting van 'aandeel-
houders' in artikel 6 Wet IB 1964 komt de relatie met de vennootschapsbelasting
tot uitdrukking.24 De vennootschappen waarin de deelnemers in vorenbedoelde

fiscale zin als 'aandeelhouders' worden aangeduid, zijn zelfstandig belastingplichtig
voor de winst.

Het criterium dat in artikel 6 Wet IB 1964 wordt gehanteerd om degenen die
winst uit onderneming genieten aan te duiden, is bij de totstandkoming van de Wet

IB 1964 nauwelijks toegelicht. Ook het aan de Wet IB 1964 voorafgaande Besluit

IB 1941 biedt weinig duidelijkheid. Wel vermeldde paragraaf 26 van de Leidraad

bij het Besluit IB 1941 ten aanzien van artikel 17 Besluit IB 1941:

'Uit artikel 17 blijkt, dat ook de commanditaire vennoot, indien hij medegerech-

tigd is tot het bedrij fsvermogen - en dus ook tot datgene wat. van het standpunt

der vennootschap bezien. tot de stille reserves behoort - winst geniet. (...) ls

hij daarentegen een soort geldschieter tegen een aandeelin de winst (...). dan
geniet hij in de zin van het Besluit niet winst uit bedrijf. doch zuivere inkomsten

uit roerend kapitaal.'

Volgens deze passage was een commandiet onder de toepassing van het Besluit

IB 1941 in fiscale zin derhalve 'niet medegerechtigd tot het bedrijfsvermogen'25

22     Kamerstukken II 1958-1959.5 380. nr. 3. p. 33 rk (MvT).
23     Vgl. HR 1 juli 1964. BNB 1964/259 met annotatie van Van Soest.

24 Vgl. Zwemmer 1978. p. 1038.

25    Vgl. art. 17. eerste lid. Besluit IB 1941.
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indien hij niet gerechtigd was tot de stille reserves bij liquidatie. Hiermee werd
afgeweken van het privaatrecht. Onder de toepassing van het Besluit IB  1941  werd
in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 januari  1937, NJ 1937, 58626
immers veelal aangenomen dat een commandiet geen deelgenoot in een vennoot-
schappelijke goederengemeenschap met beherend vennoten kon zijn. Het vermogen
zou toebehoren aan de beherend vennoten, terwijl de commanditaire vennoten
slechts een achtergestelde vordering zouden hebben op de beherend vennoten.
Inmiddels wordt algemeen aangenomen dat een goederengemeenschap tussen
commanditaire vennoten en beherend vennoten kan bestaan. De kwestie of een
commandiet gerechtigd is tot de stille reserves bij liquidatie is evenwel niet
afhankelijk van het antwoord op de vraag of hij deelgerechtigd is in een vennoot-
schappelijke goederengemeenschap, maar van de overeengekomen winstverdeling.

3.2
De interpretatie van artikel 6 Wet IB 1964 door de Hoge Raad

Uit de vorige paragraaf blijkt dat  noch de tekst van artikel  6 Wet  IB  1964,  noch
de parlementaire geschiedenis duidelijk maakt onder welke voorwaarden een
vennoot in een transparante personenvennootschap die een objectieve onderneming
drijft precies winst uit onderneming geniet. Inmiddels heeft de Hoge Raad zich
een aantal malen uitgesproken over de interpretatie van artikel 6 Wet IB  1964.

Commanditaire vennoten
Ten aanzien van de positie van de commanditaire vennoot in een fiscaal transparante
CV heeft de Hoge Raad, zowel wat betreft de toepassing van het Besluit IB  1941 27

als de Wet IB 1964,38 aansluiting gezocht bij de hiervoor aangehaalde passage uit
de Leidraad bij het Besluit IB  1941. Het winstaandeel van een commandiet in een
transparante CV wordt als winst uit onderneming aangemerkt ingeval hij gerechtigd
is tot de stille reserves bij liquidatie.29 Een gerechtigdheid tot een gedeelte van
de stille reserves, bijvoorbeeld alle reserves uitgezonderd de goodwill, is
voldoende.30 Indien de commandiet niet medegerechtigd is tot het liquidatie-
overschot geniet hij in de regel inkomsten uit vermogen, zelfs al is de CV niet aan
de vennootschapsbelasting onderworpen.

26 Erik Schaaper CV.
27       HR  1 juli  1964. BNB 1964/259.
28      Zie o.a. HR 27 april 1988. BNB 1988/253: HR 8 januari !992. BNB 1992/72: HR 9 december

1992. BNB  1993/94: HR 12 februari  1997, BNB 1997/176.
29      De staatssecretaris lijkt overigens  ·an mening te zijn dat het winstaandeel van een commandiet

in de regel niet als winst uit onderneming. maar als inkomsten uit arbeid is belast voorzor·er
het is toegekend i.v.m. de inbreng van arbeid. Zie hierover hootdstuk 2. paragraaf 3.7.

30    HR 19 juni 1996, BNB 1996/305.
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Gewone vennoten
Ten aanzien van de positie van overige vennoten bestond tot voor kort veel
onduidelijkheid. De staatssecretaris verdedigde dat ook deze vennoten slechts winst
uit onderneming genieten indien zij gerechtigd zijn tot een gedeelte van het
liquidatie-overschot.3' In de literatuur wordt doorgaans evenwel een ruimer
standpunt ingenomen.12 Recentelijk oordeelde ook de Hoge Raad in andere zin
dan de staatssecretaris.

In het arrest van 16 december 1998, V-N 1999, p. 1056-1058, was het
volgende aan de orde. Man en vrouw hadden een maatschapsovereenkomst gesloten.
Zowel winsten als verliezen werden door de man voor 75% en door de vrouw voor
25% genoten respectievelijk gedragen. Op grond van de overeenkomst zou een
voordelig liquidatiesaldo volledig aan de man toekomen, terwijl een liquidatietekort
voor 25% voor rekening van de vrouw zou komen. In geschil was of de vrouw

winst uit onderneming genoot. Zij had arbeid, kennis en vlijt in de maatschap inge-
bracht. De Hoge Raad overwoog:

'Nu (...) een overeenkomst van maatschap is gesloten en tot uitvoering is
gebracht, welke overeenkomst inhoudt dat de echtgenote arbeid in de maatschap
inbrengt en de met de tandartsenpraktijk behaalde resultaten haar voor 25%

toekomen, wordt de tandartsenpraktijk mede voor rekening van de echtgenote

gedreven, zodat zij winst uit onderneming in de zin van artikel 6 Wet IB 1964

geniet.'

Hieraan deed volgens de Hoge Raad niet af dat zij niet zou delen in een te realiseren

liquidatie-overschot.  De Hoge Raad oordeelde in gelijke zin in zijn arrest van  16

december 1998, V-N  1999, p. 1055-1056. Daar betrof het een stille ondermaatschap
tussen een vennoot en zijn echtgenote. De echtgenote bracht arbeid in en deelde
voor 50% in jaarlijkse positieve en negatieve resultaten.

Uit deze arresten kan in ieder geval worden afgeleid dat een vennoot in een

maatschap of VOF winst uit onderneming in plaats van inkomsten uit arbeid geniet,

ingeval hij arbeid inbrengt en onbeperkt deelt in positieve en negatieve jaarlijkse
resultaten.33 Ook het arrest van de Hoge Raad van 8 maart  1989, BNB 1989/199,
wees naar mijn mening reeds in die richting.

31 Besluit 30 november 1998. BNB 1999/28 en Besluit 5 februari 1999. V-N 1999, p. 855. In gelijke
zin Van Soest in zijn conclusie bij HR 26 augustus 1998, V-N 1998, p. 4042.

32     Zie o.a. Essers 1997, p. 137; Giele & Vermeend 1993, p. 73: Rijkers 1985. p. 127-130. Vgl.
tevens Bakker & Hoven 1999. p. 66.

33        Vgl. de annotatie van Flutsch bij HR 16 december  1998, FED 1999/251.
De staatssecretaris lijkt deze arresten overigens veel vergaander te interpreteren. zo maak ik

op uit zijn besluit van 12 april 1999, V-N 1999, p. 1800-1803. In dit besluit wordt voor het
ondernemerschap van een gewone vennoot die niet gerechtigd is tot het liquidatie-overschot
namelijk noch als voorwaarde gesteld dat hij ten minste arbeid inbrengt, noch dat hij intern

draagplichtig is voor verliezen.
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Uit de overwegingen van de Hoge Raad kan niet onomstotelijk worden afgeleid
of de Hoge Raad het uberhaupt van belang acht of een vennoot in de interne
verhoudingen volledig meedraagt in de verliezen. De term 'toekomen' wekt de
indruk dat de Hoge Raad zijn oordeel slechts doet steunen op het delen in positieve
resultaten. Aangezien de Hoge Raad zich echter niet uitdrukkelijk uitspreekt over
deze kwestie, neem ik vooralsnog aan dat de Hoge Raad niet is teruggekomen op
zijn arrest van 18 oktober 1972. BNB 1972/251.34

In dat arrest speelde het volgende. Twee personen hadden een maatschapsover-
eenkomst gesloten. Op grond van die overeenkomst kwam 60% van de winst toe
aan vennoot A en 40% aan vennoot B. B ontving echter minimaal f 10.000 per
jaar, zodat eventuele verliezen intern volledig voor rekening van A kwamen.35 B
was niet gerechtigd tot het liquidatie-overschot. Hij had louter arbeid ingebracht.
In geschil was of de objectieve onderneming mede voor rekening van B werd
gedreven. Het hof beantwoordde die vraag ontkennend. Het winstaandeel van B
was bij hem belast als inkomst uit arbeid.36 Het cassatieberoep van belanghebbende
werd door de Hoge Raad verworpen.

Het is jammer dat de Hoge Raad in zijn arresten van 16 december  1998 zijn
oordeel dat de echtgenoten winst uit onderneming genoten zo summier motiveerde.
Ook andere vragen blijven daardoor 35 jaar na invoering van artikel 6 Wet IB  1964
nog onbeantwoord. Zo is nog een vraag of in fiscale zin voor rekening van een
'gewone' vennoot37 een onderneming wordt gedreven, indien hij slechts vermogen
inbrengt en in de interne verhouding volledig meedraagt in de verliezen.

Naar aanleiding van deze recente arresten komt bovendien de vraag op of
een commandiet die naast vermogen tevens arbeid inbrengt in fiscale zin
ondernemer kan zijn, indien hij niet gerechtigd is tot het liquidatie-overschot. Als
de Hoge Raad het in zijn arresten van 16 december voor het ondernemerschap van
de echtgenoten niet van belang vond dat zij intern draagplichtig waren voor
verliezen en dat die draagplicht bovendien niet was gemaximeerd tot het bedrag
van hun inbreng, valt mijns inziens niet in te zien waarom een commandiet onder

34    Vgl. tevens HR 22 mei 1974. BNB 1974/174.
35      Mohr is overigens van mening dat in een dergelijke situatie het complex van verbintenissen een

gemengd karakter heeft en dat de vergoeding voor de inbreng van arbeid geen deel kan uitmaken
van het vennootschappelijke gebeuren.  Zie Mohr  1998, p. 60. Anders art. 7.13.1.10. vijfde  lid,NBW zoals opgesteld door Van der Grinten. In de toelichting op deze bepaling wordi opgemerkt
dat het naar huidig recht twijfelachtig is of het geoorloofd is om te bedingen dat een vennoot
een gegarandeerde vergoeding krijgt voor zijn ingebrachte arbeid. Zie Toelichting Boek 7.13
NBW. p. 1099.

36 Het belang van de uitspraak was overigens gelegen in de loonbelasting. Het betrof nameluk een
maatschap tussen vader en zoon. Op grond van artikel 3. eerste lid. onderdeel f. Wet LB  1964
wordt de arbeids\'erhouding van het kind van  15 jaar of ouder dat werkzaam is in de onderneming
, an zijn ouder voor de toepassing van de loonbelasting aangemerkt al, fictieve dienstbetrekkingDit is alleen anders ingeval de onderneming mede voor zijn rekening wordt gedreven.

37 Bedoeld wordt een vennoot die geen commandiet i,.
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dezelfde omstandigheden in fiscale zin geen winst uit onderneming zou genieten.
De Hoge Raad lijkt de externe aansprakelijkheid in ieder geval niet van belang
te vinden. In zijn arrest van 16 december 1998, V-N 1999, p. 1055-1056, betrof
het immers een stille ondermaatschap. De echtgenote wiens ondernemerschap ter
discussie stond, was geen vennoot in de 'bovenmaatschap' en daardoor extern niet
aansprakelijk tegenover schuldeisers van die maatschap. Hierbij verdient nog te
worden opgemerkt dat de arresten waarin de Hoge Raad ook recentelijk nog oordeel-
de dat de belanghebbende commandiet alleen winst uit onderneming genoot indien
hij gerechtigd was tot een gedeelte van het liquidatie-overschot, alle betrekking
hadden op commanditaire vennoten die slechts vermogen inbrachten.

Conclusie
Uit de jurisprudentie blijkt dat een vennoot in een transparante personenven-
nootschap waarbinnen een objectieve onderneming wordt uitgeoefend niet zonder
meer winst uit onderneming geniet. In verband met de vooronderstelling van de
fiscale wetgever dat aandeelhouders in zelfstandig belastingplichtige kapitaal-
vennootschappen louter van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers zijn,
is de constatering van belang dat ook vennoten in transparante personenvennoot-
schappen die vermogen inbrengen onder omstandigheden onder het regime van
de inkomsten uit vermogen in plaats van de winst uit onderneming kunnen vallen.

3.3 Belastingheffing ten aanzien van commandieten die onder het regime

van de inkonisten uit vermogen vallen

De commandiet die vermogen inbrengt, maar niet is gerechtigd tot een gedeelte
van het liquidatie-overschot, wordt door de Hoge Raad als kapitaalverschaffer be-
schouwd. Hij geniet inkomsten uit vermogen.

De staatssecretaris neemt het standpunt in dat deze commandiet als een
vermogensverschaffer moet worden beschouwd die een als rente te kwalificeren
variabele vergoeding ontvangt voor het ter beschikking stellen van een hoofdsom.'N
Er is in zijn visie derhalve sprake van 66n bron van inkomen. De gedachte dat
vorenbedoelde commandiet in verband met zijn participatie in de CV 66n bron
van inkomen heeft. wordt ook gevolgd door Giele en Daniels, zij het dat volgens
die laatste de inkomsten van de commandiet niet moeten worden aangemerkt als
renten maar als inkomsten uit een winstrecht. 39

Giele merkt mijns inziens terecht op dat als de commanditaire deelname
inderdaad Edn bron van inkomen vormt, winstreservering in verband met de
toepassing van artikel 33 Wet IB  1964 tot uitstel van belastingheffing kan leiden. 4()

38     Resolutie 6 november 1986. BNB 1987/40.
39    Daniels 1988. p. 84: Giele 1987, p. 70-74. Vgl. ook HR 11 april 1979. BNB 1979/141.

40    Giele 1987, p. 70-74. Vgl. ook HR 20 mei 1931, B. 4982.
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In verband met het streven van de wetgever naar een globaal evenwicht komt dan
de vraag op of het binnen het huidige systeem consequent is, dat een CV wel
vennootschapsbelastingplichtig is voor de aan de commanditaire vennoten
toekomende winst als hun participaties vrij verhandelbaar zijn, maar niet in de
situatie waarin de commandieten wegens een onvolledige winstgerechtigdheid
als kapitaalverschaffers worden beschouwd. Naar mijn indruk moet die vraag
ontkennend worden beantwoord. 4/

Overigens is niet iedereen van mening dat de deelname van de commandiet
die niet is gerechtigd tot het liquidatie-overschot van de onderneming 66n bron
van inkomen vormt. Volgens Essers brengt de transparantiegedachte met zich mee

'dat het bestaan  van een besloten CV voor de toepassing  van de Wet IB  1964
zoveel mogelijk moet worden weggedacht.

,42

Hij trekt in dit verband een parallel met de jurisprudentie ten aanzien van de
onverdeelde nalatenschap43 en met een onder gelding van het Besluit IB  1941
gewezen arrest inzake een beleggingspool.44 In deze arresten oordeelde de Hoge
Raad dat niet de deelgerechtigdheid in het gezamenlijke vermogen in zijn geheel
an bron van inkomen vormde, maar dat de te onderscheiden goederen binnen dit
vermogen afzonderlijke bronnen van inkomen voor de deelgerechtigden waren.
Toepassing van deze benadering op de commanditaire vennoot impliceert weliswaar
dat de commandiet direct wordt belast, maar dat zijn winstaandeel buiten de heffing
blijft voorzover het verband houdt met vermogensmutaties van afzonderlijke
bronnen van inkomen. Verkoopt de CV bijvoorbeeld in enig jaar met winst een
onroerende zaak, dan wordt het winstaandeel van de commandiet in zoverre het
aan die verkoop valt toe te schrijven niet belast. Er is immers geen sprake van een
voordeel 'getrokken uit' de bron, maar van een vermogensmutatie welke binnen
het regime van de inkomsten uit vermogen buiten de heffing blijft.

Essers kan worden toegegeven dat deze benadering beter past bij de door
de wetgever gekozen transparantiegedachte en het systeem van de wet, waarin alleen
de deelgerechtigdheid van een commandiet in een zelfstandig belastingplichtige
'open CV' expliciet als 66n aandeel wordt aangemerkt.45 De jurisprudentie wijst
mijns inziens echter in een andere richting. Onder toepassing van de Wet IB  1914
zag de Hoge Raad de commanditaire deelname van een commandiet-kapitaalver-
schaffer in een transparante CV als 66n gehee146 en impliciet kan uit het arrest van

41         Zie ook paragraaf 5.2 van dit hoofdstuk waarin nader wordt ingegaan op het criterium van vrije
verhandelbaarheid.

42    Personenvennootschappen, II.2.2.
43     HR 22 mei 1936. B. 6116 en HR 16 december 1936, B. 6267.
44    HR 5 december 1951. B. 9123.
45    Art. 2. derde lid. onderdeel f. AWR.
46     HR 20 mei 1931. B. 4982.

106



Het al dan niet samenvallen ran de pcisitie ran kapitaalverschaffer en ondernemer

1 juli 1964, BNB 1964/259 worden afgeleid dat de Hoge Raad eenzelfde mening
was toegedaan toen het Besluit IB 1941 gelding had. Uit het arrest van  11  april

1979, BNB 1979/141 zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de Hoge Raad
ook ten aanzien van de huidige Wet IB 1964 tot een gelijk oordeel komt.

De vraag rijst echter waarom de Hoge Raad een onderscheid zou maken tussen

enerzijds de deelgerechtigdheid in een onverdeelde nalatenschap (of in een beleg-
gingspool) en anderzijds de deelgerechtigdheid van een commandiet die niet is
gerechtigd tot het liquidatie-overschot van de objectieve onderneming. Het meest

aannemelijk lijkt me de gedachte dat de Hoge Raad aansluiting zoekt bij de Leidraad

op het Besluit IB  1941  waarin de vorenbedoelde commandiet, fiscaal gezien, wordt
aangemerkt als een 'soort geldschieter tegen een aandeel in de winst'.47 welke

terminologie overigens ook terugkomt in de jurisprudentie. Een andere benadering
is dat de Hoge Raad er mogelijk van is uitgegaan dat bij een CV privaatrechtelijk
gezien geen goederengemeenschap kan bestaan tussen de beherend vennoot of
vennoten en de commanditaire vennoten. Deze gedachte, volgens welke commandi-
taire vennoten voor hun ter beschikking gestelde kapitaal slechts een achtergestelde

vordering zouden hebben op de beherend vennoot of de beherende vennoten, werd

wel afgeleid uit de arresten van de Hoge Raad van 4 januari  1937, NJ  1937,586
en van 3 februari 1956, NJ 1960/120. Inmiddels wordt zij echter algemeen
verworpen en kan uit het arrest van 26 maart  1965, NJ  1966, 328 worden afgeleid
dat eveneens de Hoge Raad van mening is dat een goederengemeenschap tussen
beherend en commanditaire vennoten kan bestaan.48 Als de achtergrond van de

genoemde fiscale jurisprudentie inderdaad zou moeten worden gezocht in het
privaatrecht, is het derhalve aannemelijk dat de Hoge Raad heden ten dage in andere

zin zal oordelen.

3.4 Het criterium van artikel 6 Wet IB 1964 ter discussie

Het criterium van artikel 6 Wet IB 1964 staat de laatste jaren ter discussie. Ook

vennoten-natuurlijke personen in een personenvennootschap die feitelijk geen
ondernemers, maar zel fs beleggers zijn, kunnen onder het bereik van deze bepaling
vallen, zo wordt gesteld. Gevolg daarvan is dat deze vennoten onder voorwaarden

gebruik kunnen maken van aantrekkelijke ondernemingsfaciliteiten, zoals de
investeringsaftrek en de stakingsvrijstelling, en eventuele verliezen in de tijd
onbeperkt kunnen verrekenen met overig inkomen. Oorzaak van de kritiek is onder
meer het fiscale ondernemerschap van commanditaire vennoten die zich via een

47     Zie ook de lekst van art. 6 Wet IB 1914.
48      Zie over de kwestie of een goederengemeenschap tussen beherend en commanditaire vennoten

kan bestaan eveneens hoofdstuk 1, paragraaf 8.3.
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bank inschrijven voor relatief kleine participaties in een CV.49 Genoemd kunnen
worden Hotel Barbizon Palace CV en verscheidene scheepvaart-CV's.

Verschillende auteurs verdedigen daarom dat artikel 6 Wet IB 1964 aanpassing
behoeft. Over het antwoord op de vraag waarin die aanpassing precies moet zijn
gelegen. zijn de opvattingen evenwel verdeeld. Zo stelt Essers dat commandieten
die feitelijk beleggers zijn, zouden kunnen worden uitgesloten van het fiscale
ondernemerschap door een vereiste van een minimum gerechtigdheid van bijvoor-
beeld 19, tot het volledige liquidatie-overschot in de wet te introduceren.50 In zijn
visie is het voor de kwestie of vennoten eigenlijk ondernemers zijn niet van belang
of zij zelf arbeid in de onderneming verrichten." Anderen zijn van mening dat
commanditaire vennoten in wezen steeds beleggers zijn en daarom nimmer onder
het bereik van artikel  6 Wet IB 1964 zouden moeten vallen.f' In hun visie  is voor
het feitelijke ondernemerschap van vennoten onder meer het verrichten van arbeid
en de aard van die arbeid van belang.

Niet  alleen  in de literatuur wordt verdedigd dat artikel  6  Wet  IB   1964
aanpassing behoeft. Uit de belastingplannen voor de 21e eeuw blijkt dat eveneens
door de wetgever wordt overwogen om een fiscaal ondernemingsbegrip te
introduceren dat meer recht doet aan de realiteit en volgens welke onder meer
degenen die feitelijk beleggers zijn niet onder de toepassing van genoemde bepaling
kunnen vallen.93 Zo wordt gedacht aan een vereiste dat een vennoot feitelijk arbeid
moet verrichten, wil hij winst uit onderneming kunnen genieten. Ook wordt
geopperd om als voorwaarde voor ondernemerschap een onbeperkte aansprakelijk-
heid voor verliezen in te voeren,54 hetgeen onder meer zou betekenen dat
commandieten in beginsel geen winst uit onderneming meer genieten.

55

Het moge na hetgeen eerder is gezegd echter duidelijk zijn dat men er mijns
inziens met een aanpassing van artikel 6 Wet IB  1964 in vorenbedoelde zin niet
aan ontkomt zich ook over het huidige onderscheid tussen transparante en
zelfstandig belastingplichtige vennootschappen te beraden. Immers, de wetgever
lijkt in verband met het streven naar een globaal evenwicht ten tijde van de

49     Zie o.a. HR 9 december 1992, BNB 1993/94.
50       Essers  1997. p.  136.
51 Vgl. eveneens Van Brunschot, in: Stenografisch verslag van een rondetafelgesprek van de vaste

commissie voor Financien, Kamerstukken  11  1997-1998.25 810,  nr. 4. p. 5.
52     Jansen 1997. p. 587-588: Zwemmer 1978. p. 1048.
53       Zie o.a. Kamerstukken H vergadetjaar 1997-1998.25 810. nr. 2 (Nota). Billage Ill, Verkenning

van een aantal aspecten van de fiscale winstsfeer en van enkele andere belastingen, p. 182-183.
54 Vgl. Jansen 1997, p. 587. Nobel 1970. p. 17 en p. 27-28.
55     Dit zou anders zijn bij overtreding van het verbod van artikel 20. eerste of tweede lid. WvK

Zie art. 2 1 WvK. Afhankelijk van de exacte regeling zou dit eveneens anders kunnen zijn t.a.v.
de commanditaire vennoot die voordien beherend vennoot was. In beginsel is hij alleen
aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan voordat hij commandiet werd. Hiermee is tevens
vergelijkbaar de positie van een opvolgend erfgenaam van een beherend vennoot die commandiet
wordt. Vgl. art. 7.13.2.4 NBW. zoals opgesteld door Van der Grinten. en Toelichting Boek 7.13
NBW, p. 1110.
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totstandkoming van de Wet IB  1964 en Wet Vpb  1969 voor ogen te hebben gestaan

om vennootschappen waarin de deelnemers kapitaalverschaffers zijn en onder het
regime van de inkomsten uit verniogen vallen aan de vennootschapsbelasting te

onderwerpen. Waarom zou een zodanige wijziging van artikel 6 Wet IB 1964 dat
commandieten niet langer winst uit onderneming kunnen genieten, in de
vooronderstelling dat zij slechts beleggers zijn. er dan niet toe moeten leiden dat
alle CV's vennootschapsbelastingplichtig worden voor de aan de commanditaire
vennoten toekomende winst en niet alleen de 'open CV's'?

Veel beter is het mijns inziens overigens om geheel terug te gaan naar de
fundamenten van de Wet IB  1964 en zich af te vragen of er weI een grondslag
bestaat om deelnemers in een vennootschap die feitelijk wel en die feitelijk niet
als ondernemers kunnen worden beschouwd verschillend te behandelen.56 Zoals

gezegd biedt de draagkrachtgedachte die grondslag naar mijn mening in ieder geval
niet. Toch zal ik hierna in hoofdlijnen bespreken wat naar mijn mening kenmerken

van ondernemerschap zijn voor natuurlijke personen die vennoten zijn in een
personenvennootschap.

3.5 Kenmerken van feitelijk ondernemerschap van vennoten-natuurlijke

personen

Vooropgesteld moet worden dat het in artikel 6 Wet IB 1964 louter het genieten
van winst uit onderneming door natuurlijke personen betreft. Vennoten-natuurlijke
personen die winst uit onderneming genieten, dienen in het systeem van de wet
te worden onderscheiden van degenen die inkomsten uit arbeid en van degenen
die inkomsten uit vermogen genieten. Bij de afbakening tussen het regime van de
winst uit onderneming en het regime van de inkomsten uit vermogen in de
inkomstenbelasting gaat het om het onderscheid tussen vennoten-ondernemers
en vennoten-beleggers.57 De Hoge Raad hanteert daarvoor als criterium of de
vennoot gerechtigd is tot (een gedeelte van) de stille reserves bij liquidatie. Het
arrest van 16 december 1998, V-N 1999, p. 1056-1058 laat nog ruimte voor de

stelling dat een vennoot in een maatschap of VOF die slechts vermogen inbrengt
bovendien winst uit onderneming geniet in de situatie waarin hij weliswaar niet
is gerechtigd tot het liquidatie-overschot, maar intern volledig meedraagt in de
verliezen.

Mijns inziens impliceert het feit dat een vennoot gerechtigd is tot het liquidatie-
overschot nog niet dat hij daadwerkelijk ondernemer is. Naar mijn oordeel zijn
aan het feitelijke ondernemerschap van vennoten namelijk twee kenmerken eigen.

56 Zie hierover verder hoofdstuk 7, paragraaf 3.2. 1.
57 Bij lichamen valt, anders dan bij natuurlijke personen, ook nog een tussencategorie tussen

ondernemen en beleggen te onderkennen. Zie hierover o.a. Bongaarts & Essers 1993, p. 107-118:

Caanen 1997, p. 1477.
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In de eerste plaats moet er een rechtstreeks belang en risicoss bestaan bij het re-
sultaat uit de objectieve onderneming. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan een onbeperkte gerechtigdheid tot de winsten, waaronder begrepen de
goodwill,49 een externe aansprakelijkheid tegenover zakelijke crediteuren en/of
een interne draagplicht voor verliezen. Ook de relatieve en absolute omvang van
het geYnvesteerde vermogen kunnen duiden op het lopen van ondememingsrisico.60
Het tweede wezenskenmerk kan worden gevonden in een zekere 'betrokkenheid'
bij de objectieve ondememing.6' Die 'betrokkenheid' kan op verschillende wijzen
tot uitdrukking komen. Zo zal bijvoorbeeld blijken van 'betrokkenheid' indien
een vennoot meer dan ondersteunende werkzaamheden in de onderneming verricht,62

indien hij mede het beleid bepaalt, maar ook al indien hij continu toezicht daarop
houdt en kan ingrijpen als het naar zijn oordeel mis dreigt te gaan.

Zonder meer kwalificeert een vennoot als ondernemer indien hij arbeid en
vermogen ter beschikking stelt, mede het beleid bepaalt, onbeperkt gerechtigd is
tot de winst, extern aansprakelijk is en intern draagplichtig is voor verliezen. Ook
een commanditaire vennoot die aan dezelfde voorwaarden voldoet, maar extern
niet aansprakelijk is en intern slechts draagplichtig is voor het door hem ingebrachte
vermogen, kwalificeert naar mijn mening hoe dan ook als ondernemer indien dit
vermogen zowel in absolute als relatieve zin omvangrijk is.63

Daarentegen is een vennoot die jaarlijks een gegarandeerde zakelijke
vergoeding ontvangt voor zijn ingebrachte arbeid of vermogen, in de interne
verhoudingen niet deelt in de verliezen, en evenmin gerechtigd is tot de jaarlijkse
overwinst en het liquidatie-overschot naar mijn mening geen ondernemer. Ook
een commandiet die zowel in relatieve zin als absolute zin slechts een beperkt
vermogen inbrengt, alleen vermogensrisico loopt tot de omvang van dit vermogen,
nauwelijks zeggenschap uitoefent en evenmin kan uitoefenen, is in wezen geen

58 Vgl. annotatie Hoogendoorn bu HR 10 maart 1993. BNB 1993/227: Van Mourik 1969. p. 234.
59 Vgl. annotatie Raaijmakers bij HR 8 februari 1991, NJ 1991, 338, AA 1992, 163 (Schu-

rer/Schurer). paragraaf 6.
60     Hierbij kan bv. worden gedacht aan de situatie waarin een vennoot omvangrijke geldleningen

aan de vennootschap heeft verstrekt. Vgl. hoofdstuk 3, paragraaf 5.2 t.a.v. risico's van
aandeelhouders en vennoten: HR 8 november 1989, BNB 1990/73 omtrent de fiscale
beleggingsinstelling

61         Anders de Hoge Raad t.a.v. de toepassing van art. 6 Wet IB  1964 o.a.  in HR 9 december  1992,
BNB 1993/94; HR 12 februari 1997. BNB 1997/176.
Vgl. annotatie Hoogendoorn bij HR  10 maart 1993, BNB 1993/227: Kamerstukken Il 1995-1996,
24761. nr.  3. p. 4-5 (MvT).  Vgl. tevens Hof van Justitie 20 juni  1991. V-N  1991. p. 2140 t.a.v.
de omzetbelasting; Kamerstukken  II  1968-1969,  6 000.  nr.  25.  p. 14-15 (Verslag  van  het
Mondeling Overleg) t.a.v. de beleggingsinstelling

62 Vgl. Kamerstukken I.1  1997- 1998,25 810, nr. 2 (Nota). Bijlage III, Verkenning #·an een aantal
aspecten van de fiscale winstsfeer en van enkele andere belastingen. p. 183: Jansen 1997, p.
587-588.

63 Anders Jansen 1997, p. 586-587: Zwemmer 1978, p. 1048.
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ondememer.* Dit wordt naar mijn mening niet anders in de situatie waarin hij niet
alleen is gerechtigd tot de jaarwinst, maar tevens tot het volledige liquidatie-
overschot. Een dergelijke situatie komt bijvoorbeeld voor bij scheepvaart-CV's.
In de vennootschapsovereenkomst wordt aldaar een beperkte zeggenschap van
de 'vergadering van commanditaire vennoten' vastgelegd. Het beleid wordt bepaald
door de beherend vennoot, die over het algemeen een BV is met een beperkt eigen
vermogen. De situatie verschilt niet wezenlijk van die van een kapitaalvennootschap
waarbij sprake is van een open verhouding. Ook daar is zowel sprake van een
formele als materiele tweedeling in bestuur en algemene vergadering van
aandeelhouders. Het winstrecht van gewone aandeelhouders strekt zich evenmin
alleen uit tot de jaarwinst, maar tevens tot het liquidatie-overschot.

Tussen deze twee uitersten zijn veel verschillende feitenconstellaties denkbaar,
waarover zeer verschillend kan worden gedacht. Met name over het ondernemer-

schap van commanditaire vennoten kunnen afhankelijk van de feitelijke situatie
tegengestelde opvattingen bestaan, omdat hun vermogensrisico vrijwel altijd in
zekere zin is beperkt. Extern is een commandiet immers in beginsel niet aanspra-
kelijk tegenover zakelijke schuldeisers en intern draagt hij maximaal mee in de
verliezen tot het bedrag van zijn inbreng. Ook ten aanzien van zijn 'betrokkenheid'
bij de onderneming kunnen van geval tot geval grote verschillen bestaan. Voor

gewone vennoten ligt dit anders. In verband met hun externe aansprakelijkheid
lopen zij, althans bij openbare personenvennootschappen, altijd vermogensrisico.
Het is niet goed denkbaar dat een natuurlijke persoon een dergelijk onbeperkt risico

gaat lopen zonder te delen in de overwinst en zonder ten minste toezicht te houden
op het beleid met het doel in te grijpen als het naar zijn oordeel mis dreigt te gaan.65

Vandaar dat hij naar mijn mening vrijwel altijd in feite een ondernemer zal zijn.

3.6 Conclusie

Ten tijde van de totstandkoming van de Wet IB 1964 had de wetgever voor ogen
dat vennoten in transparante personenvennootschappen die een objectieve
onderneming drijven niet alleen kapitaalverschaffers waren, maar tevens
ondernemers. Zij zouden derhalve winst uit onderneming in de zin van artikel 6
Wet IB 1964 genieten. Ten aanzien van gewone vennoten heeft de wetgever terecht

verondersteld dat zij in het algemeen als ondernemers kunnen worden beschouwd.
De externe aansprakelijkheid bij openbare personenvennootschappen leidt tot een

zodanig vermogensrisico voor natuurlijke personen, dat het niet goed denkbaar
is dat zij dit risico zullen lopen zonder te delen in de overwinst en zonder dat zij
'betrokken' zijn bij de onderneming. Toch lijkt uit de jurisprudentie te moeten

64    Vgl. Mohr 1998. p. 167.
65 Vgl. annotatie Hoogendoorn bij HR 10 maart 1993. BNB 1993/227.
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worden afgeleid dat een gewone vennoot niet zonder meer winst uit onderneming
geniet.

Commandieten in transparante personenvennootschappen kunnen daarentegen
in wezen beleggers zijn. Dit wordt inmiddels zowel in de literatuur als door de
wetgever onderkend, zij het dat de opvattingen over het antwoord op de vraag onder
welke omstandigheden een commandiet als belegger moet worden beschouwd erg
verschillen. Sommigen zijn van mening dat een commandiet altijd slechts een
belegger is. Mijns inziens kan een commandiet een zodanig belang hebben en
vermogensrisico lopen ten aanzien van het ondernemingsresultaat en op zodanige
wijze 'betrokken' zijn bij de onderneming dat hij in wezen ondememer is. Naar
mijn mening is in ieder geval niet doorslaggevend of hij gerechtigd is tot een
gedeelte van het liquidatie-overschot.

Anders oordeelt de Hoge Raad. In aansluiting op de Leidraad bij het Besluit
IB 1941 heeft hij als zijn mening te kennen gegeven dat een commandiet geen winst
uit onderneming, maar inkomsten uit vermogen geniet, indien hij niet gerechtigd
is tot een gedeelte van het liquidatie-overschot. De jurisprudentie wijst in de richting
dat de participatie van een commandiet in dat geval tan bron van inkomen vormt.
Gevolg daarvan is mijns inziens dat de commandiet in beginsel nog niet wordt
belast voor de gereserveerde winst. In verband met het streven van de wetgever
naar een globaal evenwicht is het daardoor binnen het huidige systeem niet
consequent. dat een CV wel vennootschapsbelastingplichtig is voor de aan de
commanditaire vennoten toekomende winst indien de participaties van de vennoten

vrij verhandelbaar zijn, maar niet in de situatie waarin de commandieten vanwege
hun onvolledige winstgerechtigdheid als kapitaalverschaffers worden beschouwd.

In de literatuur gaan steeds meer stemmen op voor een aanpassing van artikel
6  Wet  IB   1964  in  die  zin dat commandieten-beleggers niet langer onder  de
toepassing van deze bepaling kunnen vallen. Gelet op de uitgangspunten van de
wetgever ten tijde van de invoering van de Wet IB 1964 ontkomt men er met een
dergelijke aanpassing mijns inziens echter niet aan om zich ook over het huidige
onderscheid tussen transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen
te beraden. Een eenzijdige aanpassing van artikel 6 Wet IB 1964 leidt naar mijn
mening tot een verdere verstoring van het systeem dat de fiscale wetgever voor
ogen heeft gestaan. Nog beter kan de vraag worden gesteld of er wel een grondslag
bestaat om deelnemers in een vennootschap die feitelijk als ondernemers en die
feitelijk als beleggers zijn te beschouwen verschillend te belasten. De draag-
krachtgedachte biedt die grondslag in ieder geval niet.
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4           De beoordeling van de ten aanzien van de vennootschapsbelasting
gehanteerde criteria

Hierna wordt vanuit de vennootschapsbelasting onderzocht in hoeverre de wetgever
door de zelfstandige belastingplicht van vennootschappen afhankelijk te maken
van het bezit van rechtspersoonlijkheid en van de vrije verhandelbaarheid van
participaties heeft bereikt, dat die vennootschappen waarin de deelnemers
natuurlijke personen feitelijk van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers
zijn en geen ondernemers worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

In de parlementaire geschiedenis zijn ter onderbouwing van de stelling dat
in verband met het bezit van rechtspersoonlijkheid bij kapitaalvennootschappen,
anders dan bij eenmanszaken en personenvennootschappen. sprake is van een
duidelijke scheiding tussen onderneming en kapitaalverschaffers de volgende vijf
argumenten genoemd:
1.      Bij kapitaalvennootschappen66 is sprake van een gemakkelijke overdraagbaar-

heid van de onderneming of een gedeelte daarvan.

2.    Bij kapitaalvennootschappen is sprake van een beperkte aansprakelijkheid
van de aandeelhouders tegenover schuldeisers.

3. Voor kapitaalvennootschappen gelden regels ter bescherming van het
vermogen.

4.    Bij kapitaalvennootschappen is sprake van een vermogensscheiding tussen

het vennootschapsvermogen en de privt-vermogens van de aandeelhouders.
5. Kapitaalvennootschappen gedragen zich in het maatschappelijke verkeer als

afzonderlijke eenheden.

In de volgende paragrafen bespreek ik of en in hoeverre op deze punten verschillen
bestaan tussen personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen. Tevens

geef ik antwoord op de vraag in hoeverre deze vijf aspecten van belang zijn voor
het oordeel of deelnemers-natuurlijke personen in een vennootschap in wezen
ondernemers zijn. Ik betrek in mijn beschouwing tevens het criterium van vrije
verhandelbaarheid.

5              De overdraagbaarheid van (een gedeelte van) de onderneming

5.J Inleiding

In de parlementaire geschiedenis is de stelling dat bij kapitaalvennootschappen
sprake is van een 'gemakkelijke overdraagbaarheid van de onderneming of een

66     Tot 1971 nog allen NV's.
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gedeelte daarvan' niet toegelicht. Vermoedelijk heeft de wetgever hiermee het

uitgangspunt voor ogen gehad dat aandeelhouders in een NV hun aandelen zonder

toestemming van anderen aan derden kunnen overdragen. De wetgever hanteert
immers ook een criterium van vrije verhandelbaarheid om onder meer zelfstandig
belastingplichtige CV's van fiscaal transparante CV's te onderscheiden. Mogelijk
is met de term 'gemakkelijke overdraagbaarheid' echter eveneens gedacht aan de

wijze waarop overdracht plaatsvindt en de gevolgen van overdracht ten aanzien
van de identiteit van de vennootschap. Hierna ga ik daarom afzonderlijk op de
te onderscheiden aspecten van overdraagbaarheid in.

5.2 Vrije verhandelbaarheid

Ten  tijde  van de invoering van de  Wet IB  1964 en  de Wet Vpb 1969 kende het
Wetboek van Koophandel nog geen regeling voor de BV. Ten aanzien van de NV

gold als uitgangspunt dat aandelen vrij verhandelbaar waren. In de statuten konden
weliswaar bepalingen worden opgenomen die een beperking oplegden voor
overdracht van aandelen, maar uitsluiting van overdraagbaarheid was niet geoor-
loofd.67 Van der Grinten gaf hier in 1968 de volgende verklaring voor:

'Een aandeel is naar zijn wezen een overdraagbaar recht. Het naamloos - d.i.
het niet aan bepaalde personen gebonden - karakter van de n.v. brengt mede,
dat overdracht steeds mogelijk moet zijn.

•68

Ten aanzien van personenvennootschappen is de wetgever er daarentegen van
uitgegaan dat de vennootschapsovereenkomst intuitu personae wordt aangegaan.
Dit blijkt onder meer uit artikel  7A: 1683  BW, op grond van welke bepaling een
personenvennootschap onder meer wordt ontbonden door het overlijden van een
vennoot of door opzegging van een vennoot aan de andere vennoten. Het zou in
strijd met het persoonlijke karakter van een personenvennootschap zijn als een
vennoot zijn positie bij de vennootschapsovereenkomst vrijelijk kon overdragen
aan een derde. In artikel 7A: 1678 BW wordt daarom bepaald dat een vennoot zonder

toestemming van de overige vennoten een derde niet als medelid van de vennoot-

schap kan toelaten. Ook uit artikel 6: 159, eerste lid, BW volgt dat een partij bij
een overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij alleen met toestemming
van die wederpartij kan overdragen aan een derde.

Het voorgaande geldt niet alleen ten aanzien van de rechten en plichten die
verbonden zijn aan de hoedanigheid van vennoot. welke rechtstreeks verband
houden met de vennootschapsovereenkomst, maar eveneens ten aanzien van de

67     Zie naar huidig recht art. 2:87, eerste lid, BW.
68     Van der Heijden/Van der Grinten 1968. p. 250.

114



Her at dan niet samenvallen van de positie ran kapitcialverschaffer en tindernemer

deelgerechtigdheid in de vennootschappelijke goederengemeenschap.69 Ook uit
het feit dat de goederen zijn bestemd om te worden aangewend tot het bereiken
van het doel van de vennootschap volgt dat een individuele vennoot niet zelfstandig
over zijn aandeel in de goederengemeenschap kan beschikken.7' Uit de aard van
de goederengemeenschap volgt niet alleen dat sprake is van een obligatoire
gehoudenheid van een individuele vennoot om niet zelfstandig over zijn aandeel
in de goederengemeenschap te beschikken. Tevens is een individuele vennoot
hiertoe goederenrechtelijk onbevoegd:' Het gevolg is dat de gebondenheid niet
slechts tussen de vennoten onderling werkt. maar eveneens tegenover derden; een
eventuele overdracht zonder toestemming van de overige vennoten is niet rechtsgel-
dig. Een derdeverkrijger zal niet op grond van artikel 3:86, eerste lid, BW worden
beschermd, aangezien van hem mag worden verwacht dat hij een onderzoek instelt
naar de aard van de gemeenschap.

72

Tot dusver lijkt de stelling in de parlementaire geschiedenis dat bij kapitaalven-
nootschappen, anders dan bij ondernemingen die onder de toepassing van de Wet
IB 1964 vallen, sprake is van een gemakkelijke overdraagbaarheid gegrond. Toch
behoeft het geschetste onderscheid tussen personenvennootschappen enerzijds
en kapitaalvennootschappen anderzijds aan beide kanten nuancering.

Nuancering ten aanzien van kapitaalvennootschappen
In 1971 zijn de wettelijke bepalingen voor de BV ingevoerd. De regeling voor de
BV is vormgegeven naar het model van de NV. Artikel 2:175, eerste lid, BW bepaalt
in verband met het meer besloten karakter van de BV evenwel expliciet, dat de
aandelen 'niet vrij overdraagbaar' zijn. Dit uitgangspunt is uitgewerkt in artikel
2: 195  BW. Deze bepaling schrijft een verplichte blokkeringsregeling voor, die
geldt bij de overdracht van aandelen aan anderen dan familieleden en mede-
aandeelhouders.73 De blokkeringsregeling kan inhouden dat voor een rechtsgeldige
overdracht van de aandelen goedkeuring is vereist van een bij de statuten daartoe

aangewezen orgaan van de vennootschap of dat een aandeelhouder die zijn aandelen
wil vervreemden deze eerst moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders.74 Wel

69     In dit kader moet ook artikel 3:175, eerste lid, BW worden begrepen. Dit artikel bepaalt ten
aanzien van de eenvoudige gemeenschap dat een deelgenoot over zijn aandeel in een gemeenschap-
pelijk goed kan beschikken, 'tenzij uit de rechtsverhouding anders voortvloeit.'

70       HR 17 december  1993, NJ  1994, 301, AA  1994,7/8 (Van den Broeke/Van der Linden), r.0.
3.6. Zie t.a.v. dit arrest ook hoofdstuk 3. paragraaf 4.2.

71         Zie o.a. Asser/Maeijer 1995 (5-V ). p. 225-227. Mohr  1998, p. 43-44, Maeijer 1973. p. 89; Perso-
nenassociaties. I.1.6.3. Zie tevens HR 17 december 1993, NJ 1994. 301 (Van den Broeke/Van
der Linden). r.0.3.6. Vgl. t.a.v. de eenvoudige gemeenschap art. 3: 175. eerste lid, BW.

72 Zie tevens Asser/Maeijer 1995 (5-V), p. 227.
73      De aandelen in een BV zijn vrij overdraagbaar aan een beperkte kring van familieleden en aan

mede-aandeelhouders, tenzij de statuten deze mogelijkheid beperken of uitsluiten. Art. 2:195,

eerste lid, BW.
74     Art. 2:195, derde en vierde lid, BW.
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geldt, evenals voor de NV, dat een statutaire beperking van de overdraagbaarheid
van aandelen niet zodanig kan zijn dat zij de overdraagbaarheid onmogelijk of
uiterst bezwaarlijk maakt.75 Uit het arrest Van den Berge/Verenigde Bootlieden
BV76 blijkt inmiddels echter hoever een statutaire beperking van de overdraag-
baarheid van aandelen in de BV kan gaan en dat zij in wezen eenzelfde structuur

kan hebben als bij een personenvennootschap.
In dit arrest was het volgende aan de orde. Verenigde Bootlieden BV had

ten doel het verlenen van diverse diensten ten behoeve van de scheepvaart en was
opgericht als samenwerkingsverband tussen bootlieden. De aandeelhouders van
de BV waren aldus als bootlieden tevens werkzaam voor de BV. De werknemers-
aandeelhouders hadden verklaringen ondertekend op grond waarvan zij verplicht
waren bij beeindiging van hun dienstbetrekking hun aandelen aan de overige
aandeelhouders aan te bieden.

Na verloop van tijd had Verenigde Bootlieden BV een aanmerkelijke winstre-
serve opgebouwd. Een aantal aandeelhouders vond het echter vanuit fiscale
overwegingen niet wenselijk om tot uitkering van de winstreserves over te gaan.
In verband daarmee werd onder meer besloten dat de aandeelhouders hun aandelen
zouden overdragen aan persoonlijke Holding BV's. Op die wijze werd bereikt dat
de winstreserves onbelast konden worden uitgekeerd door Verenigde Bootlieden
BV, de Holding BV's konden namelijk gebruik maken van de deelnemingsvrijstel-
ling.

De directie van Verenigde Bootlieden BV had als voorwaarde voor de
overdracht van de aandelen aan een persoonlijke Holding BV gesteld dat een
intentieverklaring werd ondertekend. Deze intentieverklaring hield onder meer

een aanbiedingsplicht van de aandelen bij ontslag van de werknemer in en een

opschorting van stemrecht tijdens de ontslagprocedure. Doel van de intentieverkla-
ring was te voorkomen dat de persoonlijke BV's in andere handen konden komen
dan van de bootlieden of dat de bootlieden Verenigde Bootlieden BV concurrentie
konden aandoen.

Aandeelhouder Van den Berge had onder andere als bezwaar dat de verklaring
welke moest worden ondertekend meer beperkingen oplegde voor overdracht van
de aandelen dan de oorspronkelijke verklaring. Van den Berge meende dat de
verplichting om deze verklaring te tekenen in strijd kwam met artikel 2:195. zevende

lid, BW, volgens welke bepaling de overdraagbaarheid van de aandelen niet

onmogelijk of uiterst bezwaarlijk mag worden gemaakt. Van den Berge werd in
het ongelijk gesteld, omdat de beperkingen juist ten doel hadden te waarborgen
dat de aandelen niet in handen kwamen van anderen dan de voor de BV werkzame
bootlieden. Dat doel was volgens het hof gelet op de achtergrond van de BV,

75     Art. 2:195. zevende lid. BW.
76       HR 31 december 1993, NJ  1994.436. AA  1994.10. Zie omtrent een ander aspect van dit arrest

hoofdstuk I. paragraaf 8.4.
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gestructureerd samen te werken tussen de bootlieden. volledig gerechtvaardigd.
Met andere woorden, omdat er sprake was van een samenwerkingsverband dat
intuitu personae was aangegaan. kon de overdraagbaarheid zo vergaand worden
beperkt.77 De Hoge Raad verwierp het beroep van Van den Berge tegen dit oordeel
van het hof.

Nuancering ten acinzien van personenvennootsi happen

in afwijking van artikel 7A: 1678 BW kan in de vennootschapsovereenkomst worden
vastgelegd, dat toetreding of vervanging van vennoten ook anders dan met

toestemming van alle vennoten kan geschieden. In het ontwerp van Van der Grinten

blijkt deze contractuele mogelijkheid voor het komende recht zelfs expliciet uit
artikel 7.13.1.17 NBW.78

Ingeval de vennoten de personenvennootschap intuitu personae zijn aangegaan,

hetgeen het uitgangspunt van de wetgever is geweest, zal contractueel niet worden

afgeweken van de regel dat een vennoot zijn aandeel in de goederengemeenschap
inclusief zijn rechten en plichten als vennoot niet zonder toestemming van alle
andere vennoten kan overdragen aan een derde. De persoon van de vennoten zal
in ieder geval van wezenlijk belang zijn in de situatie waarin de vennoten allen
arbeid inbrengen, allen beheersbevoegd zijn en de vennoten gezamenlijk het beleid

bepalen, zodat feitelijk sprake is van een samenwerkingsverband.
Als een vennoot daarentegen slechts vermogen inbrengt, geen arbeid in de

vennootschap verricht en niet mede het beleid bepaalt of daar continu ten minste
toezicht en invloed op kan houden. maakt het voor zijn medevennoten feitelijk
niet uit wie hij is. Een vennoot is in zo'n geval in wezen geen ondernemer,

aangezien zijn 'betrokkenheid' bij de onderneming ontbreekt. Een dergelijke situatie
doet zich regelmatig voor bij CV's. Ten tijde van de invoering van de Wet IB 1964

en de Wet Vpb  1969 werd in zo'n geval veelal nog de privaatrechtelijk figuur van
een CV op aandelen gehanteerd. Deze CV kende in de regel, net als een NV, vrij
verhandelbare toonderaandelen. Sinds medio 1975 bepaalt artikel 19, derde lid,
WvK weliswaar dat een CV geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft, maar ook
tegenwoordig is het mogelijk om in de vennootschapsovereenkomst vast te leggen

dat commanditaire vennoten zonder toestemming van anderen hun participaties
kunnen overdragen aan een derde. zij het dat het fiscaal onaantrekkelijk is om dat
te doen. Alleen de formaliteiten terzake van de overdracht van een participatie

zijn door afschaffing van de CV op aandelen gewijzigd.
79

De zelfstandige belastingplicht van de 'open CV' in de zin van altikel 2, eerste

lid, onderdeel c, AWR en van andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld

kapitaal als bedoeld in het slot van artikel 2, eerste lid. onderdeel a, Wet Vpb 1969

77 Zie annotatie Raaijmakers hij dit arrest in AA 1994, 10. Raaijmakers 1994. p. 345.
78 Zie Toelichting Boek 7.13 NBW. p. 1106.
79        Kamerstukken 11  1972,  12 055, nr. 3, p. 4-5 (MvT). Zie tevens Personenassociaties,  III.I.9.1.
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getuigt ervan dat de wetgever zich van het voorgaande bewust is geweest. De
parlementaire geschiedenis maakt namelijk aannemelijk, dat met de zelfstandige
belastingplicht van genoemde vennootschappen onder meer is beoogd om perso-
nenvennootschappen waarin de (commanditaire) vennoten als van de onderneming
gescheiden kapitaalverschaffers kunnen worden beschouwd aan de vennoot-
schapsbelasting te onderwerpen.80 Daartoe heeft de wetgever voor de 'open CV'
in artikel 2, eerste lid. onderdeel c, AWR een criterium van vrije verhandelbaarheid
ingevoerd. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 24 november 1976, BNB 1978/13
geoordeeld, dat de vrije verhandelbaarheid eveneens van belang is voor het
antwoord op de vraag of sprake is van andere vennootschappen met een in aandelen
verdeeld kapitaal als bedoeld in het slot van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, Wet
Vpb  1969.81 De Hoge Raad overwoog dat ten gevolge van de vrije verhandelbaar-
heid het 'persoonlijke element in de onderlinge betrekking' tussen de vennoten
verdwijnt en de personenvennootschap nadert tot de kapitaalvennootschappen,
waarin de aandeelhouders 'in hoofdzaak kapitaalverschaffers zijn.'

Inmiddels is gebleken dat het criterium van vrije verhandelbaarheid niet leidt
tot een zelfstandige belastingplicht van alle vennootschappen waarin een
persoonlijke band tussen de vennoten onderling ontbreekt en de vennoten feitelijk
slechts beleggers zijn. Het criterium van vrije verhandelbaarheid blijkt namelijk
eenvoudig te manipuleren. Zo worden in de praktijk bijvoorbeeld veel scheepvaart-
CV's opgericht voor een beperkte duur van ongeveer acht jaar. De commanditaire
vennoten schrijven zich via een bank in voor deelname in zo'n CV. Ten aanzien
van de overdraagbaarheid van de commanditaire participaties worden in de vennoot-
schapsovereenkomst beperkingen vastgelegd. Achtergrond daarvan is niet dat de
commanditaire vennoten er belang bij hebben dat willekeurige derden niet kunnen
toetreden; zij weten in de regel zelfs niet wie hun medevennoten zijn. Het belang
van de overdraagbaarheidsbeperkingen is alleen gelegen in de fiscale transparantie
van de CV. Het gegeven dat de vennootschapsovereenkomst allerminst intuitu
personae wordt aangegaan en de commanditaire vennoten feitelijk slechts beleggers
zijn, staat niet aan die transparantie in de weg. In artikel 2, eerste lid, onderdeel
c, AWR wordt immers louter een formeel criterium gehanteerd, hetgeen is bevestigd
in het arrest van de Hoge Raad van 9 december 1992, BNB 1993/94.82

Conclusie
Indien een individuele deelnemer in een vennootschap zijn participatie zonder
toestemming van de overige deelnemers kan overgedragen, zijn de deelnemers
feitelijk geen ondernemers. De vrije verhandelbaarheid impliceert immers dat de
persoon van de deelnemers irrelevant is. Hieruit volgt dat ten minste 66n van de

80 Zie daarover hoofdstuk 2, paragraaf 5.3.
81 Zie omtrent dit arrest tevens hoofdstuk 2. paragraaf 5.1.
82       Aanleiding \·oor dit arrest was de Resolutie van 6 november 1986, BNB  1987/40.
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wezenskenmerken van ondernemerschap, een zekere 'betrokkenheid' bij de
onderneming, ontbreekt. Gelet daarop heeft de wetgever terecht verondersteld dat
ingeval commanditaire vennoten zonder toestemming van andere vennoten hun

participaties kunnen overdragen aan derden, zij van de onderneming gescheiden
kapitaalverschaffers zijn.

83

In de situatie waarin de deelnemers in een vennootschap daarentegen in wezen
ondernemers zijn, zullen er beperkingen gelden ten aanzien van de overdraag-
baarheid van hun participaties. In verband met hun 'betrokkenheid' bij de
onderneming is het voor de deelnemers onderling immers van groot belang wie
zij zijn. Tot dusver kan derhalve worden aangesloten bij de parlementaire geschie-
denis. Twee kwesties lijken ten tijde van de totstandkoming van de huidige Wet
IB  1964 en de Wet Vpb 1969 echter over het hoofd te zijn gezien.

In de eerste plaats kunnen aandeelhouders met het oog op elkaars persoon
een kapitaalvennootschap als samenwerkingsverband oprichten en inrichten. Juist
in verband met elkaars 'betrokkenheid' als bestuurder en/of werknemer kan in
die situatie de overdraagbaarheid van aandelen statutair zeer vergaand worden
beperkt, met het doel te waarborgen dat de aandelen niet in handen van derden
komen. De BV, welke rechtsvorm pas sinds 1971 bestaat, kent in verband met het
door de wetgever veronderstelde meer besloten karakter zelfs een wettelijk verplich-
te blokkeringsregeling. Bij kapitaalvennootschappen is derhalve niet per definitie
sprake van een gemakkelijke overdraagbaarheid van de aandelen in die zin dat
het individuele aandeelhouders vrij staat hun aandelen aan derden over te dragen.

In de tweede plaats is het voor commanditaire vennoten in een CV die feitelijk
van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers zijn niet altijd bezwaarlijk
als in de vennootschapsovereenkomst bepalingen zijn opgenomen op grond waarvan

de overdraagbaarheid van hun participaties is beperkt of zelfs is uitgesloten. Dit
maakt het wettelijke criterium aan de hand waarvan een onderscheid wordt gemaakt
tussen transparante CV's en zelfstandig belastingplichtige CV's te manipuleren.
Onder meer Hotel Barbizon Palace CV en verschillende scheepvaart-CV's zijn
hiervan het levende bewijs. Door in de vennootschapsovereenkomst vast te leggen
dat de participaties alleen met toestemming van alle vennoten kunnen worden
overgedragen en de commanditaire vennoten gerechtigd zijn tot de stille reserves
bij liquidatie. wordt bewerkstelligd dat deze CV's transparant zijn en de commandi-
taire vennoten fiscaal als ondernemers worden aangemerkt. Zowel door de wetgever
als in de literatuur lijkt de oplossing van dit probleem te worden gezocht in een
aanpassing van artikel 6 Wet IB  1964 of in het aanscherpen  van de voorwaarden

83     Aangezien het in artikel 2, eerste lid, onderdeel c. AWR opgenomen criterium voor meerdere

uitleg vatbaar is. bestaat er echter wel onduidelijkheid omtrent de kwestie wanneer de wetgever
de commanditaire vennoten exact als van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers
beschouwt.
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voor toepassing van de ondememingsfaciliteiten.u Mijns inziens is dat ten onrechte.
Geschetst probleem wordt naar mijn mening veroorzaakt door het criterium van
vrije verhandelbaarheid. Het is niet mogelijk om aan de hand van dit criterium
een onderscheid te maken tussen vennootschappen waarin de deelnemers in wezen

ondernemers zijn en overige vennootschappen.

5.3 De wijze van overdracht

Indien een vennoot uittreedt uit een personenvennootschap en de vennootschap
in verband met een voortzettingsregeling in de vennootschapsovereenkomst wordt
voortgezet door de overige vennoten. wordt de personenvennootschap slechts
ontbonden ten aanzien van de uittredende vennoot.85 Het aandeel van de uittredende
vennoot in de vennootschappelijke goederengemeenschap gaat in het systeem van
de wet pas over op de voortzettende deelgenoten na levering van diens aandeel
in alle afzonderlijke vermogensbestanddelen die tot de gemeenschap behoren. 86

Ook indien de uittredende vennoot wordt opgevolgd door een derde is voor over-
dracht van het aandeel in de goederengemeenschap levering van het aandeel in
alle afzonderlijke vermogensbestanddelen van de gemeenschap vereist.

Aandeelhouders in een BV of NV kunnen hun belang in de vennootschap
overdragen door overdracht van hun aandelen. Indien sprake is van aandelen op
naam geschiedt de levering van die aandelen bij notariele akte.87 De levering van
aandelen aan toonder geschiedt door de levering van het aandeelbewijs.88 Door
levering van de aandelen gaat niet alleen het economische belang van de
aandeelhouder in de vennootschap over op de verkrijger van de aandelen, maar
ook zijn zeggenschapsrechten als aandeelhouder. 89

Wat betreft de wijze van overdracht van (een gedeelte van) de onderneming
door de deelnemers in een vennootschap is bij kapitaalvennootschappen derhalve
sprake van een gemakkelijkere overdraagbaarheid dan bij personenvennoot-
schappen; niet alle afzonderlijke vermogensbestanddelen, maar slechts de aandelen
hoeven te worden overgedragen. Deze gemakkelijke overdraagbaarheid bij NV's

84       Zie o.a. Kamerstukken II 1997-1998.25 810. nr. 2 (Nota), Bijlage III. Verkenning van een aantal
aspecten van de fiscale winstsfeer en van enkele andere belastingen, p.  182- 184: E4sers  1997.
p. 135-136 en p. 141-142. Jansen 1997.p. 581-588.

85     Asser/Maeijer 1995 (5-V). p. 266.
86      Art. 3:189 BW juncto art. 3:186 BW en 3:96 BW.
87 Art. 2:86/196 e.v. BW. Voor ter beurze genoteerde aandelen op naam geldt een specifieke regeling

Zie art. 2:86c BW.
88     Art. 3:93 BW juncto art. 3:90 BW, art. 3:114 BW en art. 3:115 BW.

De Wet Giraal Effectenverkeer 1977 biedt de mogelijkheid gebruik te maken \an verrameldepots
hetgeen de handelin eff'ecten vereenvoudigt

89     De verkrijger van een aandeel op naam kan zijn rechten pas uitoefenen nadat de i·ennootschap
de levering heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend. Zie art. 2:86a. eerste lid.
BW.
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en BV's is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de privaatrechtelijke wetgever
kapitaalvennootschappen expliciet als rechtspersonen aanmerkt. Gevolg daarvan
is immers dat het vennootschapsvermogen aan de vennootschap zalf toebehoort.
Naar komend recht zal in verband met de (onder voorwaarden) te verwachten
toekenning van rechtspersoonlijkheid aan openbare personenvennootschappen

ook bij deze vennootschappen bij uittreden of vervanging van een vennoot niet
langer hoeven te worden voldaan aan leveringsfornialiteiten ten aanzien van alle

afzonderlijke vermogensbestanddelen.
Toch had het gegeven dat personenvennootschappen naar huidig recht in het

systeem van het Burgerlijk Wetboek (nog) geen rechtspersoonlijkheid bezitten
niet aan een eenvoudige wijze van overdraagbaarheid van de participaties in de
weg hoeven te staan. De wetgever had ook een andere regeling kunnen treffen. 9()

Zo is ten aanzien van stille personenvennootschappen naar komend recht in het

ontwerp van Van der Grinten, ondanks het ontbreken van rechtspersoonlijkheid.
in artikel 7.13.1.15, vierde lid, NBW bepaald, dat in geval van uittreden van een
vennoot en voortzetting van de vennootschap door de overige vennoten zijn aandeel

in het vennootschapsvermogen van rechtswege overgaat naar de overblijvende
vennoten. Er hoeft derhalve geen levering plaats te vinden van het aandeel van
de uittredende vennoot in de afzonderlijke goederen van de gemeenschap. Hetzelfde

gold vddr 1 januari  1992 op grond van artikel 1689 BW(oud) juncto artikel  1129
BW(oud) voor zowel stille als openbare personenvennootschappen.

9I

Zelfs ten aanzien van de overdracht aan een derde wordt in de literatuur wel

verdedigd dat het ontbreken van rechtspersoonlijkheid niet aan de mogelijkheid
van een eenvoudige overdracht in de weg zou hoeven te staan. Zo is Raaijmakers
voorstander van een regeling die het mogelijk maakt een algemeenheid van goederen
en schulden die als onderneming kan worden aangeduid, vergelijkbaar als bij een
juridische fusie of splitsing, in 6dn rechtshandeling over te dragon.91 Zulks zou
naar zijn mening niet alleen mogelijk moeten zijn voor personenvennootschappen,
maar ook voor eenmanszaken. Een dergelijke regeling zou allerlei complicaties
ten aanzien van de huidige overdracht, bijvoorbeeld ten aanzien van de overdracht
van goodwill, kunnen voorkomen, maar zou vanzelfsprekend geen all)reuk mogen
doen aan de rechten van derden.

De wijze waarop overdracht van participaties in een vennootschap dient te

geschieden, is derhalve afhankelijk van de privaatrechtelijke regeling die de
wetgever heeft getroffen. Zij staat los van de kwestie of de deelnemers 'betrokken'

zijn bij de ondernerning die binnen vennootschapsverband wordt uitgeoefend in
die zin dat zij feitelijk als ondernemers kunnen worden beschouwd. Ook dit aspect

90 Vgl. Vereeniging Handelsrecht 1999 (Winter), p. 8-10.
91    T.a.r. aandelen op naam in een kapitaalvennootschap moest wei worden voldaan aan de

leveringsformaliteiten.
92    Raaijmakers 1997 II. p 519-524.
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van de overdraagbaarheid van participaties in een vennootschap kan daarom de
stelling dat aandeelhouders, anders dan vennoten, louter van de onderneming
gescheiden kapitaalverschaffers zijn niet dragen.

5.4 Behoud van identiteit van de vennootschap

Een overdracht door een aandeelhouder van zijn aandelen in een kapitaalven-
nootschap heeft geen gevolgen voor de identiteit van die vennootschap. Het
vermogen blijft van dezelfde rechtspersoon, zakelijke schuldeisers blijven crediteur
van dezelfde rechtspersoon, werknemers blijven in dienst van dezelfde rechts-
persoon enzovoort.

Tegenwoordig wordt vrij algemeen aanvaard dat ook bij toetreden, uittreden
of vervanging van een vennoot in een personenvennootschap met voortzetting van
het samenwerkingsverband de identiteit van de vennootschap behouden blijft, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders te kennen hebben gegeven.93 Een wisseling van
vennoten doet in beginsel derhalve geen nieuwe vennootschapsovereenkomst
ontstaan, maar de reeds bestaande vennootschapsovereenkomst wordt voortgezet
door ten dele andere partijen. Ook de vennootschappelijke goederengemeenschap
blijft in stand, zij het dat de deelgerechtigden kunnen wijzigen. Zakelijke crediteuren
die zich vddr de wisseling van vennoten konden verhalen op het vennootschaps-
vermogen, kunnen dat eveneens nadien; een afgescheiden vermogen blijft in stand. 94

Voor het komende recht bepaalt artikel 7.13.1.17 NBW van het ontwerp van
Van der Grinten, dat opvolging en toetreding van vennoten met medewerking van
alle vennoten kan geschieden indien de vennootschapsovereenkomst niet in de
opvolging of toetreding voorziet. Volgens de toelichting impliceert deze bepaling
dat opvolging en toetreding van vennoten, net als naar huidig recht, de identiteit
van de vennootschap niet raakt.95 Een nieuwe vennoot wordt dus contractspartij
bij de bestaande vennootschapsovereenkomst.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat een zodanige 'betrokkenheid'
van de deelnemers in een vennootschap bij de onderneming dat zij in wezen
ondernemers zijn niet aan een eigen identiteit van de vennootschap in de weg staat.
In zekere zin heeft iedere onderneming, zelfs die welke in de vorm van een
eenmanszaak wordt gedreven, een eigen identiteit.96 Het ondernemingsvermogen
bestaat niet uit los van elkaar staande vermogensbestanddelen, maar er is sprake
van een algemeenheid van goederen. Wisseling van de tot de algemeenheid van

93   Zie o.a. HR 6 februari 1935, NJ 1935, 1513. HR 7 december 1949, WPNR 1950/4122:
Asser/Maeijer  1995 (5-V). p.  302 e.v.. Mohr  1998, p.  211-213 en  p.  222: Van Mourik  1993
1. p. 133-135.

Enigszins anders Personenassociaties. I.IV.1.4 eniI.IV.1.4.
94      Hof Den Haag 17 november 1949 en 29 juni 1959, NJ 1951, 124.
95       Toelichting Boek 7.13 NBW, p.  1106.
96       Zie ook Raaijmakers  1997 Il. p.  522.
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goederen gerechtigde persoon of personen, behoeft niet aan de continuYteit van
rechtsbetrekkingen in de weg te staan.97 Zo gaan bij overdracht van een onderneming
de rechten en plichten die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten met werknemers
mee over.98 Verder is het mogelijk dat een onderneming na overdracht onder
dezelfde handelsnaam wordt voortgezet.49 De onderneming wordt op verschillende

10"

plaatsen in het recht ook als rechtsbegrip erkend. De stelling dat aandeelhouders,
anders dan vennoten, slechts van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers
zijn, kan daarom evenmin worden gebaseerd op de gevolgen van overdracht ten
aanzien van de identiteit van de vennootschap.

6          Aansprakelijkheid (en vermogensbescherming)

6. J Inleiding

Het tweede argument dat in de parlementaire geschiedenis is genoemd ter
onderbouwing van de stelling dat bij alle kapitaalvennootschappen, anders dan

bij eenmanszaken en personenvennootschappen, sprake is van een duidelijke
scheiding tussen onderneming en kapitaalverschaffers is 'de beperkte aansprakelijk-
heid tegenover schuldeisers.' In nauw verband hiermee staat het argument dat alleen
voor kapitaalvennootschappen regels gelden ter bescherming van het vermogen.
In deze paragraaf bespreek ik of deze twee argumenten de hiervoor genoemde

stelling kunnen dragen.

6.2 Uitgangspunten ten aanzien van de aanspraketijkheid van aandeel-

houders en vennoten

Kapitaalvennootschappen zijn als rechtspersoon zalf schuldenaar. Als wettelijk
uitgangspunt geldt dat aandeelhouders niet aansprakelijk zijn voor schulden van
de vennootschap; niemand is in beginsel namelijk aansprakelijk voor de schulden
van een andere (rechts)persoon. In artikel 2:64, eerste lid, BW en artikel 2: 175,
eerste lid, BW is de uitsluiting van de aansprakelijkheid van aandeelhouders ook

expliciet als uitgangspunt vastgelegd. Aandeelhouders lopen volgens deze bepaling
in beginsel slechts risico voor het bedrag dat op de aandelen moet worden gestort.

toI

97 Vgl. Meijers 1954, p. 171.
98 Art. 7A:663 BW
99      Zie art. 2 HNW, art. 3 , derde lid. HNW. art. 4, derde lid. HNW en art. 30, eerste lid, WvK. Vgl.

Raaijmakers 1999, p, 9.
100   Zie bv. de HRGW en de WOR. Vgl. Meijers 1954. p. 170.
101 Zij kunnen door schuldeisers van de vennootschap niet rechtstreeks worden aangesproken voor

hel bedrag van het nog te storten kapitaal. Van een externe aansprakelijkheid tegenover
schuldeisers is dus in het geheel geen sprake.
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Aangezien het vermogen van een personenvennootschap in het systeem van
de wet een goederengemeenschap vormt, zijn de vennoten in geval van vet-tegen-
woordiging daarentegen gezamenlijk schuldenaar. Op grond van artikel 6:6, eerste
lid.  BW en artikel  7A: 1680  BW zijn vennoten in beginsel voor gelijke delen
aansprakelijk. Artikel 18 WvK neemt wat betreft vennoten in een VOF zelfs een
hoofdelijke aansprakelijkheid aan. Ook vennoten in een maatschap kunnen evenwel
hoofdelijk aansprakelijk zijn.'01 Commanditaire vennoten zijn in beginsel niet
aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. In de interne verhouding

103dragen zij maximaal voor het bedrag van hun inbreng mee in de verliezen.
Opvallend is dat de fiscale wetgever in de uitsluiting van de aansprakelijkheid van
commanditaire vennoten onvoldoende grond heeft gevonden voor een zelfstandige
belastingplicht van de CV. Alleen indien sprake is van vrije verhandelbaarheid
van de commanditaire participaties, is de CV vennootschapsbelastingplichtig voor
de aan de commanditaire vennoten toekomende winst. Overigens wordt de
wettelijke uitsluiting van de aansprakelijkheid van commanditaire vennoten
doorbroken indien commanditaire vennoten zich tegenover derden als beherend
vennoot gedragen.

104

6.3 Aansprakelijkheid en ondernemerschap

6.3.J Inleiding

In het wettelijke uitgangspunt dat aandeelhouders in beginsel niet aansprakelijk
zijn voor schulden van de kapitaalvennootschap vond de fiscale wetgever steun
voor de stelling dat zij van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers waren.
Dit uitgangspunt stond er volgens de wetgever zelfs in besloten verhoudingen aan
in de weg dat zij niet slechts als kapitaalverschaffers, maar in wezen tevens als
ondernemers waren te beschouwen. Hiervoor heb ik verdedigd dat aan feitelijk
ondernemerschap van natuurlijke personen twee wezenskenmerken eigen zijn.
In de eerste plaats moet sprake zijn van een rechtstreeks belang en risico bij de
ondernemingsresultaten en in de tweede plaats moet sprake zijn van een zekere
'betrokkenheid' bij de onderneming. De vraag rijst of het wettelijke uitgangspunt
dat aandeelhouders niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap
impliceert. dat zij geen ondernemingsrisico's kunnen lopen en dat een zodanige
'betrokkenheid' als aan ondernemerschap eigen is, ontbreekt. Mijns inziens is dat
niet het geval, hetgeen ik hierna zal toelichten.

102    Zie art. 6:6. tweede lid. BW en art. 7:407 BW, waarover hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.
103 Art. 20. derde lid, WvK.

104 Art. 20. eerste en tweede lid, WvK en art. 21  WvK.
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6.3.2 Risic'o 's

Ook aandeelhouders kunnen het risico lopen dat negatieve resultaten uiteindelijk
105

geheel of gedeeltelijk voor hun rekening komen. Juist in besloten verhoudingen
kan een dergelijke situatie zich realiter voordoen. Zo worden in besloten

verhoudingen door aandeelhouders niet zelden omvangrijke leningen aan de
kapitaalvennootschap verstrekt. Verliezen van de BV kunnen tot definitieve
oninbaarheid van hun vorderingen leiden. Bovendien kunnen niet alleen vennoten,
maartevens aandeelhouders onder bijkomende omstandigheden persoonlijk aanspra-
kelijk zijn tegenover crediteuren van de vennootschap. Ook een dergelijke situatie
zal zich juist in besloten verhoudingen kunnen voordoen.

Zo stelt een aandeelhouder die tevens de hoedanigheid van bestuurder heeft
zich in de praktijk in prive regelmatig borg voor schulden van de vennootschap.

106

Vaak is tevens sprake van een derdenhypotheek of derdenpand. De reden van zo' n

zekerheidsstelling in privd is dat een bank gemakkelijker krediet verstrekt ingeval
zij naast de BV of NV de aandeelhouder in privd kan aanspreken tot betaling van
de schulden. Bovendien maken verschillende wettelijke bepalingen het onder

omstandigheden mogelijk een aandeelhouder in zijn hoedanigheid van bestuurder

(of medebeleidsbepaler) aansprakelijk te stellen.'07 Een aandeelhouder die tevens

bestuurder is, zeggenschap of intensieve bemoeienis heeft over het beleid van de

vennootschap kan onder omstandigheden blijkens de jurisprudentie tevens
aansprakelijk worden gesteld uit onrechtmatige daad: 08 Grondslag  voor  de

aansprakelijkheid is dan overigens niet de rechtshandeling van de vennootschap
met de derde, maar de handelwijze van de aandeelhouder ztlf.

Verder kan de aansprakelijkheid van een aandeelhouder-rechtspersoon aan
de orde komen in verband met de toepassing van artikel 403, eerste lid, BW. Deze

bepaling hangt samen met de geconsolideerde jaarrekening. Indien vennootschappen
samen een economische eenheid vormen die onder centrale leiding staat, lt)9 moet
de NV of BV die aan het hoofd staat van de groep een geconsolideerde jaarrekening
opstellen."' De tot de groep behorende rechtspersonen worden daarmee echter

105 Zie daarover ook hoofdstuk 3, paragraaf 5.2.
106    Zie bv. de casus in HR 2 mei 1997, NJ  1997,662 (Kip/Rabo Winterswijk). Voor een bespreking

van dit arrest verwijs ik naar paragraaf 7.4 van dit hoofdstuk.
107 Zie o.a. art. 2:93/203 . tweede en derde lid. BW: art. 2:69/180. tweede lid. BW: art. 2: 138/248

BW en art.  36 Inv. Wet 1990 welke laatste bepaling betrekking heeft op een aansprakelijkheid
van de bestuurders voor de schulden van de vennootschap ter zake van onder meer de
loonbelasting, premies werknemersverzekeringen, premies volksverzekeringen en de omzetbe-

lasting.
108    Art. 6:162 BW. Zie o.a. HR 25 september 1981. NJ 1982.443 (Osby/LVM): HR 19 februari

1988, NJ  1988.487 (Albada Jelgersma/Inza), HR 18 november 1994. NJ 1995/170 (NBM/Secun-
cor).

109 Art. 2:24b BW.

110 Art. 2:406. eerste lid. BW.
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niet ontslagen van hun eigen plicht een jaarrekening op te stellen en te publiceren.
Artikel 2:403 BW biedt de afzonderlijke groepsmaatschappijen de mogelijkheid
slechts een summiere jaarrekening op te stellen, onder meer onder de voorwaarde
dat de aan het hoofd van de groep staande NV of BV zich hoofdelijk aansprakelijk
stelt voor de uit rechtshandelingen van die groepsmaatschappijen voortvloeiende
schulden. De hoofdelijke aansprakelijkheid geeft de crediteuren compensatie voor
het gebrek aan inzicht in de individuele vermogenspositie van de desbetreffende
NV of BV. Doordat de formele vermogensscheiding tussen de afzonderlijke
rechtspersonen feitelijk niet volledig wordt gehandhaafd. wordt derhalve een
inbreuk gemaakt op het wettelijke uitgangspunt dat alleen de rechtspersoon zelf
en niet zijn aandeelhouder aansprakelijk is ten opzichte van zijn schuldeisers.

6.3.3 'Betrokkenheid'

In artikel 7.13.1.2, tweede lid, NBW van het ontwerp van Van der Grinten wordt
de openbare personenvennootschap als rechtspersoon aangemerkt. Evenals naar
huidig recht zijn de vennoten volgens dit ontwerp aansprakelijk voor de schulden
van de vennootschap."' In de wet wordt dus expliciet een uitzondering gemaakt
op het wettelijke uitgangspunt dat een derde niet aansprakelijk is voor de
verbintenissen van een andere (rechts)persoon.'12 De toelichting van Van der
Grinten geeft hiervoor de volgende verklaring:

'Bij de persoonlijk bepaalde rechtsvorm van de vennootschap lijkt het juist.
de vennoten persoonlijk aansprakelijk te doen zijn. ·113

De aansprakelijkheid lijkt derhalve te worden gerechtvaardigd vanuit het beeld
dat vennoten in zekere zin 'betrokken' zijn bij de onderneming die binnen vennoot-
schapsverband wordt uitgeoefend. De aangehaalde passage doet de vraag rijzen
of een aansprakelijkheid van een deelnemer in een vennootschap zonder meer is
gerechtvaardigd in de situatie waarin de deelnemers in wezen als ondernemers
'betrokken' zijn bij de onderneming?

Het antwoord op deze vraag luidt mijns inziens ontkennend.1 14 In het verleden
werd wel anders gedacht. Zo merkt Van der Grinten bij de bespreking van de BV
OP:

111      Zie art. 7. 13.1.6 NBW en art. 7.13.2.2 NBW. Een uitzondering geldt, evenals naar huidig recht,
voor commanditaire vennoten. Zie art. 7.13.3.2. tweede lid. NBW.

112   Ook voor het EESV geldt dat zijn leden niet aansprakelijk zijn voor de schulden van het
samenwerkingsverband. Verder geldt voor cool)eraties op grond van art. 55. eerste lid, BW als
hoofdregel. dat haar leden tegenover de rechtspersoon voor een tekort aansprakelijk zijn.

113   Toelichting Boek 7.13 NBW, p. 1094.
114   Vgl. o.a. Van der Grinten 1978, p. 18: Uniken Venema 1969. p. 280-284. Westbroek 1974,

p. 38-41.
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'Tegen het gebruik van de rechtspersoon als rechtsvorm voor de 'particuliere
onderneming' (eigen curs.) is vroeger wei aangevoerd, dat dit uitsluiting van
aansprakelijkheid van haar eigenaar of eigenaren zou meebrengen zonder
voldoende maatschappelijke rechtvaardiging. De rechtvaardiging van uitsluiting
van aansprakelijkheid zou slechts aanwezig zijn, indien het kapitaal door velen
wordt verstrekt. Uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid of beperking
van aansprakelijkheid tot het 'vennootschapsvermogen' behoeft echter o.i.

geen nadere rechtvaardiging. Het is niet maatschappelijk onbetamelijk om voor
ondernemingsactiviteiten een 'afgezonderd' vermogen als uitsluitend

9115

verhaalsobject te stellen.

Van belang is echter dat de rechtspositie van crediteuren van de vennootschap-
rechtspersoon door de exclusieve aansprakelijkheid niet in het gedrang mag komen.

De kapitaal- en vermogensbeschermende bepalingen van Boek 2 BW worden geacht
schuldeisers van kapitaalvennootschappen voldoende bescherming te geven.
Dergelijke bepalingen ontbreken zowel naar huidig als naar komend recht voor

personenvennootschappen. Het is dit onderscheid dat een verschil in aansprakelijk-
heid tussen aandeelhouders en vennoten mijns inziens rechtvaardigt.116 Het doet
er niet aan af dat aandeelhouders op gelijke wijze als vennoten in een personenven-
nootschap 'betrokken' kunnen zijn bij de onderneming die binnen vennootschaps-
verband wordt uitgeoefend. Ook bij kapitaalvennootschappen kan immers feitelijk
sprake zijn van een samenwerkingsverband dat intuitu personae is aangegaan.
Aandeelhouders hebben dan een dubbele hoedanigheid; zij zijn tevens bestuurder
en/of werknemer. In de praktijk is dit bij BV's zelfs in het algemeen het geval,
al doet de wettelijke inrichting van de BV anders vermoeden.

Ook bij het EESV komt deze gedachte tot uitdrukking. Artikel 1, eerste lid,
van de Verordening tot instelling van het EESV vermeldt dat het EESV bevoegd

is om

'in eigen naam drager te zijn van rechten en verplichtingen van elke aard,
overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in
rechte op te treden.'

In verband met deze bepaling wordt het EESV naar Nederlands recht als
rechtspersoon aangemerkt.'17 Net als bij personenvennootschappen, is tevens sprake

115     Van der Heijden/Van der Grinten  1992. p.  126.
116    Vgl. Mohr 1997, p. 78; Raaijmakers 1976, p. 268-272; Vereeniging Handelsrecht 1999. p. 11

(Winter) en p. 15 (Mohr).
Anders Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf 1998, p. 2: Van Dongen 1995. Van Dongen is
van mening dat een doorbraak van de exclusieve aansprakelijkheid van een rechtspersoon alleen
kan berusten op misbruik. Zie voor een kritische bespreking daarvan Raaijmakers  1998. p.  323-
327.

117   Kamerstukken H 1987-1988.20 65!. nr. 3, p. 4 (MvT).
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van een overeenkomst tussen de leden. De leden van het EESV zijn op grond van
artikel 24, eerste lid. van genoemde verordening hoofdelijk aansprakelijk voor
de schulden van het samenwerkingsverband. Achtergrond van deze aansprakelijk-
heid is het feit dat de vorming van kapitaal bij de oprichting van het EESV niet
noodzakelijk is. de leden zijn niet verplicht kapitaal in te brengen.'18 In verband
daarmee werd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden noodzakelijk geacht
voor de bescherming van de positie van derden.

6.4 C ,nclus ie

In de stelling in de parlementaire geschiedenis dat voor aandeelhouders als uitgangs-
punt geldt dat zij niet aansprakelijk zijn tegenover schuldeisers van de BV of NV
kan, evenmin als in het argument van de gemakkelijke overdraagbaarheid van de
onderneming of een gedeelte daarvan, een rechtvaardiging worden gevonden voor
het feit dat aandeelhouders door de fiscale wetgever als kapitaalverschaffers worden
beschouwd en vennoten in beginsel als ondememers. Een exclusieve aansprakelijk-
heid van de rechtspersoon impliceert namelijk niet dat aandeelhouders niet op
vergelijkbare wijze als vennoten in een maatschap of VOF risico kunnen lopen
en 'betrokken' kunnen zijn bij de onderneming. Rechtvaardiging voor het feit dat
aandeelhouders in beginsel niet aansprakelijk zijn voor schulden van de vennoot-
schap is gelegen in kapitaal- en vermogensbeschermende bepalingen, die worden
geacht crediteuren voldoende te beschermen. Bij het EESV en de openbare
personenvennootschap ontbreken dergelijke bepalingen, zodat de toekenning van
rechtspersoonlijkheid aan deze rechtsvormen niet tot een exclusieve aansprake-
lijkheid leidt."9 Juist ingeval er een grote 'betrokkenheid' van een aandeelhouder
bij de onderneming bestaat, bijvoorbeeld ingeval de aandeelhouder tevens
bestuurder is. kan hij onder omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schulden
van de vennootschap. zij het in een andere hoedanigheid dan als aandeelhouder.
Ook op andere wijze kan een aandeelhouder risico lopen ten aanzien van verliezen
van de vennootschap.

7          Vermogensscheiding

7.1       Inleiding

Het vierde argument dat in de parlementaire geschiedenis is genoemd ter
onderbouwing van de bewering dat aandeelhouders slechts zijn te beschouwen

118 Com (73)2046. p. 46.
119 Vgl. tevens art. 2:55. eerste lid. BW t.a.v. de codperatie.
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als van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers, is de stelling dat bij
kapitaalvennootschappen sprake is van een vermogensscheiding tussen het vennoot-

schapsvermogen en de privt-vermogens van de aandeelhouders. Bij de door
natuurlijke personen gedreven ondernemingen, welke fiscaal transparant zijn.
bestond die scheiding naar de opvatting van de fiscale wetgever niet. Ten aanzien
van een natuurlijke persoon die voor de inkomstenbelastingheffing als ondernemer
wordt beschouwd, merkte hij op:

'In tegenstelling tot de individuele aandeelhouder van een NV heeft hij de

volledige beschikkingsmacht over het vermogen en de winst van de onderne-
ming. Ter wille van een goed inzicht in de bedrijfsresultaten mag 1 1'l men het

ondernemingsvermogen met de daaraan toegevoegde winsten apart administre-
ren, dit administratieve onderscheid neemt niet weg, dat er juridisch. noch
economisch verschil in financiele betekenis is tussen de beschikkingsmacht
van de eigenaar over het privdvermogen en die over het ondernemings-

•121
vermogen.

In deze paragraaf staat de vraag centraal of genoemde stelling opgaat.

7.2 Gebonden vermogen bij een personenvennootschap

Een vennoot in een personenvennootschap kan niet zelfstandig over zijn aandeel
in de vennootschappelijke goederengemeenschap of over een aandeel in een

afzonderlijk goed van de gemeenschap beschikken. De goederen in de gemeenschap
zijn immers bestemd om te worden aangewend tot het bereiken van het doel van
de vennootschap, zodat de aard van de gemeenschap er aan in de weg staat de
goederen los te maken van het vennootschapsverband. 122 Rechtstreekse onderlinge

verrekening van een schuld die door een vennoot aan de vennootschap is
verschuldigd, kan niet door de andere vennoten worden gevorderd. 113 Een overeen-

gekomen inbreng is steeds aan de vennootschap zalf verschuldigd. In de interne

verhouding tussen de vennoten onderling bestaat er derhalve wel degelijk een schei-

ding tussen het vennootschapsvermogen en de privt-vermogens van de vennoten.
De interne gebondenheid van het vennootschapsvermogen heeft eveneens

externe werking.114 Privt-crediteuren van vennoten kunnen zich net zo min als

prive-crediteuren van aandeelhouders in een BV of NV rechtstreeks op het

120 Zie evenwel art. 3:15a BW en art. 52 AWR.

121   Kamerstukken ll 1959-1960,5 380& 6000. nr. 9. p. 16 rk(Nota).
122 HR 17 december 1993. NJ 1994. 301 (Van den Broeke/Van der Linden).

123 HR 17 december 1993, NJ 1994,301 (Van den Broeke/Van der Linden).

124     Dit is anders bij een eenvoudige gemeenschap. Zie art. 3: 175. derde lid. BW.
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vermogen van de vennootschap verhalen. 125 Zij hebben namelijk niet meer rechten
dan hun debiteur ztlf. Dit geldt zelfs ten aanzien van degene die crediteur is van
alle vennoten in privd.126 Bovendien kan een vennootschapsdebiteur zijn schuld
niet verrekenen met een vordering in prive op een vennoot. ook niet voor een
gedeelte.

Privt-crediteuren van vennoten kunnen door het faillissement van hun debiteur
aan te vragen in beginsel wel bewerkstelligen dat de vennootschap wordt
ontbonden.127 Zij kunnen zich dan na verdeling van de goederengemeenschap op
het aan hun schuldenaar toegescheiden vermogen verhalen. Veelal worden in een
vennootschapsovereenkomst evenwel een voortzettingsbeding en een vermo-
gensbeding opgenomen welke bewerkstelligen dat de vennootschap bij het
faillissement of het uittreden van een vennoot niet wordt ontbonden, maar wordt
voortgezet door de overige vennoten en dat de goederengemeenschap zoveel als
mogelijk in stand blijft. In het algemeen zal de uitgetreden vennoot de waarde van
zijn vennootschapsaandeel vergoed krijgen. Het is echter ook denkbaar dat hij geen
of slechts een lage vergoeding krijgt. Privt-crediteuren kunnen hier niet zonder
meer met succes tegen ageren.

7.3 Afgescheiden vermogen bij een personenvennootschap

De VOF
Crediteuren van de vennootschap kunnen zich, anders dan prive-crediteuren van
vennoten, wel verhalen op het vennootschapsvermogen. In het arrest De Gouw/De
Hamer overwoog de Hoge Raad:

'(...) dat de vennootschapscrediteuren tegen ieder der vennoten twee samenlo-
pende vorderingsrechten hebben, te weten adn vorderingsrecht tegen de
gezamenlijke vennoten. dat verhaalbaar is op het vennootschappelijk vermogen
en waartegen de vennoot de hem persoonlijk toekomende verweermiddelen
niet kan aanvoeren, en daarnaast een vorderingsrecht tegen den vennoot
persoonlijk.'128

125    Uit HR 25 mei 1928, NJ 1928, 1221, HR 4 januari 1937. NJ 1937, 586 (Erik Schaaper CV)
en HR 3 februari 1956. NJ 1960, 120 (Hardy) zou kunnen worden afgeleid dat dit niet geldt
voor privt-crediteuren van de enig beherend vennoot in een CV. De Hoge Raad ging er in deze
arresten vanuit dat bij de CV met 66n beherend vennoot geen goederengemeenschap bestond.
In de literatuur wordt in het algemeen verdedigd dat een dergelijke goederengemeenschap wei
kan bestaan. Zie hierover hoofdstuk 1. paragraaf 8.3. Impliciet kan uit HR 26 maart 1965, NJ
1966,328 (De Rooy-De Rooy) inmiddels worden afgeleid dat eveneens de Hoge Raad van mening
is dat een goederengemeenschap van de beherend vennoot en de commanditaire vennoten
gezamenlijk kan bestaan.

126     Vgl. HR 3 december 1971,NJ  1972,117 (Jan Luijken).
127 Art. 7A: 1683. onderdeel 4, BW.
128     HR 18 december 1959, NJ  1960,121. Vgl. HR 26 november 1897. W. 7047 (Boeschoten/Besier).
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De Hoge Raad oordeelde dat hieruit volgt dat een veroordelend vonnis tegen de
VOF alleen op het vennootschapsvermogen ten uitvoer kan worden gelegd. Ook
ten opzichte van vennootschapscrediteuren bestaat er derhalve wel degelijk een
vermogensscheiding tussen het vennootschapsvermogen en de prive-vermogens
van de vennoten. Dit komt eveneens tot uitdrukking bij uittreding van een vennoot

en voortzetting van de vennootschap door de overige vennoten. Zakelijke
crediteuren die zich vdar uittreding van een vennoot op de vennootschappelijke
goederengemeenschap konden verhalen. hebben die mogelijkheid tevens nadien.

Van een vermogensscheiding welke werking heeft ten opzichte van derden
kan niet alleen worden gesproken gedurende het bestaan van de vennootschap,
maar ook na haar ontbinding. Dit blijkt expliciet uit de artikelen 3: 192 en 3:193
BW. Schulden aan crediteuren van de vennootschap vormen 'tot de gemeenschap
behorende schulden', welke ook na de ontbinding op goederen van de gemeenschap
kunnen worden verhaald. Privt-crediteuren van een vennoot kunnen daarentegen
na ontbinding van de vennootschap hoogstens het aandeel van de vennoot in de
gehele gemeenschap uitwinnen.'29 Deze mogelijkheid heft de onverdeeldheid van
de goederengemeenschap echter niet op. Het feit dat vennootschapscrediteuren
zich tegen de verdeling van de gemeenschap kunnen verzetten, leidt tot een
verhaalsvoorrang van zakelijke ten opzichte van priv6-crediteuren. Het vennoot-

schapsvermogen wordt daarom aangeduid als een van het privd-vermogen van de
vennoten afgescheiden vermogen.12 Het afgescheiden vermogen bewerkstelligt
dat bij de VOF. net als bij een BV of NV, tegenover derden sprake is van een
scheiding tussen vennootschapsvermogen en prive-vermogens van de vennoten.

Het gegeven dat de VOF door de wetgever (nog) niet als rechtspersoon wordt
aangemerkt, doet hier niets aan af.

De maatschap
In het algemeen wordt aangenomen dat het voorgaande eveneens geldt voor de
openbare maatschap.13' Dat het vermogen van de openbare maatschap na de ontbin-

ding een afgescheiden vermogen vormt, blijkt uit de artikelen 3:192 en 193 BW.
Uit het stelsel volgt dat crediteuren van de maatschap zich niet alleen na ontbinding,
maar ook vaar ontbinding van de maatschap op de goederen van de gemeenschap
kunnen verhalen. Het gegeven dat het maatschapsvermogen een gebonden gemeen-
schap vormt. heeft tot gevolg dat privd-crediteuren van de vennoten zich gedurende

129 Art. 3:191, eerste lid, BW.

130     Zie o.a. HR 26 november 1897, W. 7074 (Boeschoten/Besier); HR  18 december 1959, NJ  1960,
121 (De Gouw/De Hamer), HR 3 december 1971. NJ 1972, 117 (Jan Luyken); HR 17 december
1993, NJ 1994. 301 (Van den Broeke/Van der Linden).

131     Zie o.a. Asser/Maeijer 1995 (5-V), p. 242-247. Kleyn  1969, Mohr 1994. p. 94-97: Mohr 1998.
p. 117 en p. 123-124; Van Mourik 1983 L p. 71-72: Van Schilfgaarde 1983 I, p. 251-263:
Personenassociaties, 1.1.6.5.
Anders nog o.a. Smits  1969.  p.  162-164.
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het bestaan van de maatschap niet op de goederen van de gemeenschap kunnen
verhalen.

Ten aanzien van de stille maatschap wordt over het voorgaande verschillend
gedacht. Uit de artikelen 7.13.1.7, tweede lid. en 7.13.1.8 NBW blijkt dat de stille
vennootschap naar komend recht volgens het ontwerp van Van der Grinten in ieder
geval wal een afgescheiden vermogen heeft, ondanks dat deze vennootschap ook
dan door de wetgever niet als een rechtspersoon wordt aangeduid. Naar mijn mening
vormt het vermogen van de stille maatschap ook naar huidig recht reeds een
afgescheiden vermogen.132 Voor het antwoord op de vraag of het bij een stille maat-
schap feitelijk tot een verhaalsvoorrang kan komen, is bepalend of er 'tot de
gemeenschap behorende schulden' in de zin van artikel 3:192 BW bestaan.
Dergelijke schulden zullen bij een stille maatschap in de regel niet ontstaan, omdat
niet op naam van de maatschap wordt gehandeld. In incidentele gevallen kan er
evenwel toch een schuld van de gezamenlijke vennoten als zodanig bestaan welke
een 'tot de gemeenschap behorende schuld' vormt. 133

De CV
Ook een CV met meerdere beherend vennoten heeft in ieder geval een afgescheiden
vermogen. Bij een dergelijke CV is immers sprake van een VOF tussen de beherend
vennoten.'34 Ten aanzien van de CV met 6dn beherend vennoot heeft de Hoge Raad
in zijn arresten inzake Erik Schaaper CV en Hardy overwogen dat er geen van het
privt-vermogen  van de beherend vennoot afgescheiden vermogen bestaat. 135 De
Hoge Raad kwam tot dit oordeel omdat werd aangenomen dat de commanditaire
vennoot geen aandeel had in een vennootschappelijke goederengemeenschap, maar
een vordering op de beherend vennoot. Deze vordering was volgens de Hoge Raad
achtergesteld ten aanzien van vorderingen van zakelijke crediteuren en concurrent
ten opzichte van vorderingen van privt-crediteuren van de beherend vennoot.

Genoemde arresten worden in de literatuur algemeen bekritiseerd. Zo wijst
Maeijer erop dat de Hoge Raad vooronderstelt dat er geen goederengemeenschap
tussen de beherend vennoot en de commanditaire vennoten bestaat. 136 Tegenwoordig
wordt echter aangenomen dat eveneens bij een CV sprake kan zijn van een
goederengemeenschap van de beherend en commanditaire vennoten gezamenlijk.
Aangezien een vennootschappelijke goederengemeenschap een gebonden
gemeenschap vormt, kunnen privt-crediteuren van de vennoten zich niet op de

132      Zo ook o.a. Asser/Maeijer 1995 (5-V ). p. 252-253: Van Mourik  1993 II. p. 581-582. Raaijmakers
1991 11. p. 160-161: Schoordijk 1983. p. 4Oe.v.
Anders Mohr 1994. p. 94-97: Prinsen 1995, p. 125-131. Mohr nuanceert zijn opratting evenwel
in Mohr 1998, p. 93-99.

133 Vgl Asser/Maeijer 1995 (5-V). p. 157: Mohr 1998, p. 98-99.
134 Art. 2:19. tweede lid. BW.

135       HR 4 januari  1937.  NJ   1937. 586 (Erik Schaaper CV)  HR 3 februari  1956.  NJ  1960.  120 I Hardy).
136  Asser/Maeijer 1995<5-V).p. 447-454.
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gemeenschap verhalen. De gemeenschap dient wel als verhaalsobject voor zakelijke
crediteuren: zij

'mogen verwachten dat de in de vennootschappelijke gemeenschap gebrachte

gelden of goederen inclusief de openbaar gemaakte inbreng van de commandi-
tair, bijzonder hen tot verhaal zullen strekken'.

aldus Maeijer. 1-87 Daarom kan ook bij een CV met 66n beherend vennoot een

afgescheiden vermogen ontstaan, zo is de gedachte.
138

Bovendien neemt het in de visie van de Hoge Raad ontbreken van een van

het privt-vermogen van de beherend vennoot afgescheiden vermogen niet weg,
dat er in ieder geval tussen de prive-vermogens van de commanditaire vennoten

en het ondernemingsvermogen een duidelijke scheiding bestaat. Toch is een CV
uitsluitend vennootschapsbelastingplichtig voorde aan de commanditaire vennoten

toekomende winst, indien sprake is van vrije verhandelbaarheid van de participaties

van de commanditaire vennoten.

7.4 De rechten van de deelnemers tegenover debiteuren van de personen-

of kapitaalvennootschap

Personenvennootschappen
De toelichting op het ontwerp Boek 7 titel 13 NBW van Van der Grinten vermeldt
dat aan de aanvaarding van rechtspersoonlijkheid bij openbare personen-
vennootschappen de consequentie dient te worden verbonden dat uitsluitend de

vennootschap nakoming kan vorderen in situaties waarin een vennoot bevoegd

op naam van de vennootschap een overeenkomst is aangegaan.
139

Naar huidig recht kan een individuele vennoot echter evenmin in eigen naam
een debiteur aanspreken tot betaling van een tot de goederengemeenschap behorende
vordering. Op grond van artikel 6: 15, tweede lid, BW hebben de vennoten namelijk

gezamenlijk dan vorderingsrecht.141 Het feit dat de vennootschappelijke goederenge-

meenschap een gebonden karakter heeft, staat er eveneens aan in de weg dat een
vennoot in eigen naam nakoming vordert van de wederpartij. 14 1 Nakoming kan,

evenals bij de openbare personenvennootschap naar komend recht, alleen worden

gevorderd op naam van de vennootschap door hiertoe vertegenwoordigingsbevoegde
vennoten. Ook ten aanzien van de rechten van individuele vennoten tegenover

137    Asser/Maeijer 1995 (5-V), p. 452. Zie ook onder meer Meijers 1996, p. 164 e.v.
138    In het ontwerp van Van der Grinten wordt de CV als rechtspersoon aangemerkt, waardoor de

discussie of een CV met den beherend vennoot een afgescheiden vermogen bezit niet langer

speelt.
139   Toelichting Boek 7.13 NBW, p. 1095.
140 Zie ook art. 7A: 1682 BW.

141    HR 17 december 1993, NJ 1994, 301 (Van den Broeke/Van der Linden).
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debiteuren bestaat er derhalve een duidelijke scheiding tussen hun privd-vermogens
en het vennootschapsvermogen.

Kapitaaivennootschappen
Uit de rechtspersoonlijkheid van een BV en NV volgt dat een aandeelhouder niet
als zodanig een schuldenaar van de vennootschap tot betaling kan aanspreken.
Zo heeft normaal gesproken ook alleen de vennootschap recht om schadevergoeding
te vorderen van een derde die door onrechtmatig handelen schade aan haar
vermogen heeft toegebracht. 142 Het feit dat de aandelen door het handelen  van de
derde in waarde zijn gedaald, biedt de aandeelhouder nog niet de mogelijkheid
om de derde rechtstreeks tot vergoeding van zijn schade aan te spreken. In zijn
arrest Kip/Rabo Winterswijk geeft de Hoge Raad evenwel aan dat dit onder
omstandigheden anders kan zijn. 143 In dit arrest was het volgende aan de orde.

De twee aandeelhouders van Elka Beheer BV hadden tegenover de Rabobank
zekerheden in prive verstrekt voor de schulden van de BV en van haar dochtermaat-
schappijen. De bank had de BV informeel een overschrijding van het rekening-
courantkrediet toegestaan. Nadat de BV in een bepaald jaar een verlies had geleden,
verplichtte de bank de BV de kredietoverschrijding af te bouwen. De bedrijfsvoering
kwam hierdoor in de problemen en de aandeelhouders werden uiteindelijk door
de bank gedwongen de aandelen te verkopen op een moment dat de aandelen
aanzienlijk in waarde waren gedaald. De aandeelhouders stelden dat de bank
tegenover hen persoonlijk onrechtmatig had gehandeld; door het onzorgvuldige
kredietbeleid van de bank was de waarde van hun aandelen aanzienlijk gedaald
en werden zij verplicht hun aandelen op een ongunstig moment voor een veel te
lage prijs te verkopen.

De Hoge Raad oordeelde, anders dan het hof, dat de gedragingen van de bank
tegenover de BV en tegenover de aandeelhouders in onderlinge samenhang moesten
worden bezien. De schade was door de gedwongen verkoop definitief ten laste
van het vermogen van de aandeelhouders gekomen, terwijl de belangen van de
aandeelhouders in verband met de verstrekte zekerheden in prive sterk waren
verweven met die van het concern. Onder deze omstandigheden was, mits de
gedragingen van de bank feitelijk zouden komen vast te staan, volgens de Hoge
Raad inderdaad sprake van een onrechtmatig handelen van de bank jegens de
aandeelhouders in privd.

Raaijmakers concludeert naar aanleiding van dit arrest dat de bank zich in
casu niet kan verschuilen achter de formele vermogensscheiding tussen de
aandeelhouders en hun BV, omdat deze in concreto ook jegens haar niet volledig

142 HR 2 december 1994. NJ 1995,288 (Poot/ABP).
143 HR 2 mei 1997, NJ 1997, 662, AA 1997/10.
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was.144 Ook de stelling dat bij de BV sprake is van een volledige feitelijke en

juridische vermogensscheiding verdient in sommige gevallen derhalve nuancering.

7.5 Conclusie

Het gegeven dat het vermogen van een personenvennootschap in het systeem van

huidige wetgeving een goederengemeenschap vormt, zodat het vermogen niet aan
de vennootschap zalf, maar aan de vennoten gezamenlijk toebehoort, staat er niet

aan in de weg dat eveneens bij personenvennootschappen sprake is van een
duidelijke scheiding tussen het vennootschapsvermogen en de privi-vermogens
van de vennoten. Een en ander komt onder meer tot uitdrukking in het gebonden

karakter van de goederengemeenschap, de positie van priv6-crediteuren van de
vennoten, de verhaalsmogelijkheden van zakelijke crediteuren en het feit dat
individuele vennoten niet op eigen naam een schuldenaar van de vennootschap
tot nakoming kunnen aanspreken. Daar staat tegenover dat bij kapitaalvennoot-
schappen niet altijd sprake hoeft te zijn van een volledige scheiding tussen het

vennootschapsvermogen en de privt-vermogens van de aandeelhouders. Zo kunnen

aandeelhouders, zij het in een andere hoedanigheid, onder omstandigheden
aansprakelijk zijn tegenover schuldeisers van de vennootschap. Ook het arrest

Kip/Rabo Winterswijk geeft een voorbeeld van een situatie waarin de stelling dat
sprake is van een volledige scheiding tussen het vennootschapsvermogen en de

privt-vermogens van de aandeelhouders nuancering behoeft.
Het feit dat sprake is van een duidelijke vermogensscheiding tussen het

vennootschapsvermogen en de prive-vermogens van de deelnemers doet er niet
aan af dat deelnemers in een personenvennootschap op zodanige wijze risico kunnen
lopen ten aanzien van ondernemingsresultaten en 'betrokken' kunnen zijn bij de

onderneming dat zij in wezen ondernemers zijn. Al met al concludeer ik dat ook

het argument van de vermogensscheiding de stelling dat aandeelhouders zonder
meer slechts van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers zijn niet kan
dragen.

8            De vennootschap als afzonderlijke eenheid in het maatschappelijke
verkeer

Het laatste argument dat in de parlementaire geschiedenis werd genoemd ter
onderbouwing van de stelling dat aandeelhouders slechts zijn te beschouwen als
van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers, is dat kapitaalvennootschap-
pen zich in het maatschappelijke verkeer als afzonderlijke eenheden gedragen.

144 Annotatie Raaijmakers bij HR 2 mei 1997, NJ 1997,662, AA 1997,10.
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Naar mijn mening gaat dit in belangrijke mate echter eveneens op voor openbare
personenvennootschappen, welke handelen onder een eigen gemeenschappelijke
naam, ondanks dat deze vennootschappen naar huidig recht door de wetgever nog
niet als rechtspersonen worden aangeduid.

145

Zo kan een individuele vennoot niet op eigen naam een vordering innen die
behoort tot de vennootschappelijke goederengemeenschap. Nakoming van de
debiteur kan alleen worden gevorderd op naam van de openbare personenvennoot-
schap en door daartoe bevoegde vennoten. Bovendien kan een VOF blijkens artikel
5. eerste lid. onderdeel 2. Rv'46 als zelfstandige procespartij optreden: zowel als
eiser als verweerder. Een veroordelend vonnis tegen de VOF kan alleen op het
vennootschappelijke vermogen ten uitvoer worden gelegd.147 Weliswaar kan een
maatschap niet als zelfstandige procespartij optreden, maar in de situatie waarin
de maatschap handelt onder een eigen naam kan in de dagvaarding in plaats van
de naam van de afzonderlijke vennoten wel de naam van de maatschap worden
vermeld. 148 Verder wordt inmiddels niet alleen ten aanzien van de VOF, maar tevens
ten aanzien van de openbare maatschap in het algemeen aangenomen dat sprake
is van een afgescheiden vermogen. Het vennootschapsvermogen biedt wel verhaal
voor vennootschapscrediteuren. maar niet voor privt-crediteuren. Een afgescheiden
vermogen blijft na toe- en uittreding van vennoten in de regel in stand. Ook op
dit punt is de openbare personenvennootschap een afzonderlijke eenheid in het
maatschappelijke verkeer.

Het feit dat een vennootschap in het maatschappelijke verkeer als een
afzonderlijke eenheid optreedt, laat de mogelijkheid dat de deelnemers in de
vennootschap in wezen ondernemers zijn ook onverlet. Een rechtstreeks belang
en risico ten aanzien van het resultaat uit de onderneming en een zekere 'betrokken-
heid' van de deelnemers bij de onderneming staan niet aan het optreden in het
maatschappelijke verkeer als een afzonderlijke eenheid in de weg. Ook in het laatste
argument dat in de parlementaire geschiedenis is genoemd. kan ik daarom geen
rechtvaardiging vinden voor de stelling dat aandeelhouders, anders dan vennoten,
steeds louter zijn te beschouwen als van de onderneming gescheiden kapitaalver-
schaffers.

145      Toelichting Boek 7.13 NBW. p.  1()86, vermeldt omtrent de toekenning van rechtspersoonlijkheid
aan openbare personenvennootschappen het volgende: 'In het als eenheid deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer moet de rechtvaardiging  van de rechtspersoonlijkheid worden gezocht.'

146 Zie tevens art. 4. onderdeel 4. Rv.

147 HR 18 december 1959. NJ 1960.121 (De Gouw/De Hamer).
148 HR 5 nor·ember 1976. NJ 1977.586 <Moret Gudde Brinkman).
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9              Conclusie

Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever ten tijde
van de totstandkoming van de Wet IB 1964 en Wet Vpb 1969 bij kapitaal-
vennootschappen. toen nog allen NV's, een beeld voor ogen had van een duidelijke
scheiding tussen de onderneming en de aandeelhouders. Aandeelhouders waren
naast kapitaalverschaffers niet tevens te beschouwen als ondernemers. Ten aanzien
van eenmanszaken en in beginsel ook personenvennootschappen is de wetgever
er daarentegen van uitgegaan dat de positie van ondernemer en kapitaalverschaffer
samenviel. Ook hierin vond de wetgever een rechtvaardiging voor het huidige onder-
scheid tussen eenmanszaken en transparante personenvennootschappen enerzijds
en subjectief belastingplichtige vennootschappen anderzijds. In dit hoofdstuk is
onderzocht of dit uitgangspunt van de wetgever de huidige tweedeling in
transparante en zelfstandige belastingplichtige vennootschappen kan verklaren

c.q. rechtvaardigen.
Allereerst is aan de hand van de relevantie van dit uitgangspunt onderzocht

of dit uitgangspunt, zo het juist zou zijn, genoemde tweedeling kan rechtvaardigen.
Geconcludeerd is dat dit niet het geval is. Vanuit de draagkrachtgedachte kan
namelijk niet worden verklaard waarom deelnemers in een vennootschap die als
ondernemers zijn te beschouwen wel rechtstreeks worden belast voor hun
winstaandeel, terwijl deelnemers-kapitaalverschaffers eerst worden belast op het
tijdstip waarop hun bron van inkomen, welke wordt gevormd door hun aandelen
of hun participatie in de vennootschap, vruchten oplevert. Bovendien bestaat zelfs
ten aanzien van vennootschappen waarin de deelnemers als van de onderneming
gescheiden kapitaalverschaffers zijn te beschouwen geen rechtvaardiging voor
een stelsel van dubbele heffing.

Aangezien er ook auteurs zijn die het onderscheid tussen deelnemers-

kapitaalverschaffers en deelnemers-ondernemers weI van belang vinden, is
vervolgens onderzocht of het uitgangspunt van de fiscale wetgever dat aandeelhou-

ders. anders dan vennoten in transparante vennootschappen, slechts als kapitaalver-
schaffers zijn te beschouwen, juist is. Met andere woorden: heeft de wetgever
inderdaad bewerkstelligd dat deelnemers-ondernemers in het inkomstenbelas-
tingregime voor de winst uit onderneming worden betrokken en dat deelnemers-
kapitaalverschaffers fiscaal als kapitaalverschaffers worden behandeld, terwijl
alleen vennootschappen waarin de deelnemers als kapitaalverschaffers zijn te
beschouwen aan de vennootschapsbelasting worden onderworpen? Ik concludeer
dat dit niet het geval is en dat er geen consistent systeem is ontstaan.

In de eerste plaats komt dit tot uitdrukking in de fiscale behandeling van CV's.
Commanditaire vennoten kunnen afhankelijk van de omstandigheden van het geval
in wezen slechts beleggers zijn. Soms worden zij desondanks in het regime van
de winst uit onderneming betrokken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij commanditaire
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vennoten in scheepvaart-CV's. Tevens is het mogelijk dat commandieten-beleggers
in het regime voor de inkomsten uit vermogen worden betrokken, terwijl de CV
niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Dit is het geval indien de
commandiet slechts in beperkte mate is gerechtigd tot de winst, maar zijn
participatie op grond van de vennootschapsovereenkomst niet vrij verhandelbaar
is. Tenslotte is het in het systeem van de wet denkbaar, dat commanditaire vennoten-
beleggers onder de toepassing van het regime voor de inkomsten uit vermogen
vallen, terwijl de CV wel vennootschapsbelastingplichtig is (voor de aan de
commanditaire vennoten toekomende winst).

Ook ten aanzien van aandeelhouders blijkt dat de fiscale behandeling niet
altijd evenveel recht doet aan de materitle werkelijkheid. De vijf argumenten die
in de parlementaire geschiedenis zijn genoemd ter onderbouwing van de stelling
dat aandeelhouders in feite steeds slechts als van de onderneming gescheiden
kapitaalverschaffers zijn te beschouwen, kunnen die stelling niet dragen. Het feit
dat kapitaalvennootschappen door de wetgever expliciet als rechtspersonen worden
aangemerkt, staat er niet aan in de weg dat zij op vergelijkbare wijze als vennoten
in personenvennootschappen vermogensrisico kunnen lopen ten aanzien van de
ondernemingsresultaten en 'betrokken' kunnen zijn bij de onderneming. Zij kunnen
derhalve evenals vennoten in wezen ondernemers zijn.
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Ontwikkelingen in de literatuur en op wetgevend gebied

1           Inleiding

In de vorige hoofdstukken heb ik geconcludeerd dat de drie uitgangspunten waarop
de huidige tweedeling in transparante vennootschappen en zelfstandig belasting-
plichtige vennootschappen is gebaseerd die tweedeling niet kan verklaren c.q.
rechtvaardigen. De fiscale wetgever heeft ten tijde van de invoering van de Wet
IB  1964 en de Wet Vpb 1969 mijns inziens ten onrechte aangenomen, dat er voor
het fiscale recht wezenlijke verschillen zouden bestaan tussen vennootschappen
die door de privaatrechtelijke wetgever uitdrukkelijk als rechtspersonen worden

aangemerkt enerzijds en vennootschappen die volgens de heersende leer (nog)
geen rechtspersoonlijkheid bezitten anderzijds. Daardoor is de huidige tweedeling
in transparante personenvennootschappen en zelfstandig belastingplichtige
kapitaalvennootschappen naar mijn indruk op onjuiste privaatrechtelijke vooronder-
stellingen gebaseerd. Die tweedeling verdient daarom mijns inziens heroverweging.

De belangrijkste twee uitgangspunten waarop het heffingssysteem naar mijn mening
zou moeten worden gebaseerd en welke ik afleid uit hetgeen hiervoor is besproken,
zijn de volgende:

1.         Zelfstandige belastingplicht van vennootschappen

Zowel personenvennootschappen als kapitaalvennootschappen die een objectieve
onderneming drijven, dienen (in beginsel) zelfstandig belastingplichtig te zijn. Het
accent verschuift aldus naar hun gemeenschappelijke kenmerk dat zij een
onderneming drijven en dat de vennootschapsopbrengsten eerst opkomen in het
vermogen van de vennootschap alvorens individuele deelnemers zelfstandig over
een gedeelte daarvan ten eigen behoeve kunnen beschikken. Een onverkorte fiscale
transparantie is in strijd met de draagkrachtgedachte zoals die ten grondslag ligt
aan de inkomstenbelasting. Het draagvermogen van de vennootschap, dat in wezen
wordt gevormd door de collectieve draagkracht van de deelnemers gezamenlijk,
kan als grondslag voor de zelfstandige belastingheffing van vennootschappen
fungeren. De zelfstandige belastingheffing van vennootschappen vult de
inkomstenbelasting aldus als het ware aan. Zij sluit uitstel van belastingheffing
uit en maakt het mogelijk een globaal evenwicht ten aanzien van de belastingheffing

van ondernemingswinsten te bewerkstelligen, al is van een dergelijk evenwicht
in de huidige wetgeving geen sprake.
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2.         Geen dubbele heffing

Op enige wijze dienen de inkomstenbelastingheffing bij de deelnemers en de
vennootschapsbelastingheffing op het niveau van de vennootschap te worden
geintegreerd. Er bestaat namelijk geen grondslag voor een dubbele heffing, zelfs

niet in open verhoudingen.

De hier geformuleerde uitgangspunten, in het bijzonder het eerste uitgangspunt.
brengen aanzienlijke wijzigingen ten opzichte van het huidige heffingssysteem
met zich mee. Alvorens ik daar in hoofdstuk 7 op inga, bespreek ik in dit hoofdstuk
eerst hoe mijn conclusies zich verhouden tot de opvattingen in de fiscale literatuur
en de ontwikkelingen op wetgevend gebied. Tevens ga ik in op de belastingplannen
voor de 21 e eeuw.

Aanpassing van het heffingssysteem aan de hiervoor weergegeven uitgangspun-
ten heeft met name als voordeel dat een grotere fiscale rechtsvormneutraliteit tussen
de naar rechtsvorm te onderscheiden vennootschappen ontstaat. In de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk ga ik mede aan de hand van ontwikkelingen in het
vennootschapsrecht nader in op de vraag of het eigenlijk wel zo bezwaarlijk is
dat op dit moment een fiscale rechtsvormneutraliteit ontbreekt.

2              Ontwikkelingen in de literatuur na invoering van de Wet IB 1964
en de Wet Vpb 1969

2.1 Inleiding

Sinds de invoering van de Wet IB 1964 en de Wet Vpb 1969 heeft de huidige
tweedeling in transparante personenvennootschappen enerzijds en zelfstandig
belastingplichtige kapitaalvennootschappen en personenvennootschappen waarin
de participaties vrij verhandelbaar zijn anderzijds nauwelijks ter discussie gestaan.
Alleen Zwemmer heeft beschouwingen gewijd aan de vraag of er een eenduidige
rechtsgrond bestaat  voor die tweedeling.' Nog enkele andere auteurs hebben
weliswaar verdedigd dat genoemde tweedeling zou moeten vervallen, echter niet
vanuit haar rechtsgrond maar vanuit de knelpunten die zij binnen de huidige fiscale
wetgeving onderkennen.

1 Zwemmer 1978, p. 1037-1051; Zwemmer 1983, p. 21-24.
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2.2 De 01)ratti,ig rein Z,remmer

Zwemmer betoogt dat er geen eenduidige rechtsgrond voor de vennootschapsbelas-
ting bestaat, omdat aan de hand van twee verschillende criteria wordt bepaald of
een vennootschap zelfstandig belastingplichtig dan wel fiscaal transparant is:
enerzijds de vrije verhandelbaarheid van participaties en anderzijds het bezit van
rechtspersoonlijkheid.1 Hij stelt dat in de situatie waarin wordt voldaan aan het

eerstgenoemde criterium de persoonlijke capaciteiten van de deelnemers kennelijk
een geringe rol spelen. zodat hun deelname veeleer een beleggings- dan een
ondernemingskarakter draagt. Ten aanzien van aandeelhouders in rechtspersoon-
lijkheid bezittende kapitaalvennootschappen verdedigt hij daarentegen dat zij onder

omstandigheden feitelijk als ondernemers kunnen worden aangemerkt. Het criterium
van vrije verhandelbaarheid en het rechtspersoonlijkheidscriterium sluiten derhalve
niet op elkaar aan.

Toch acht Zwemmer een keuze voor 66n van beide criteria evenmin bevredi-
gend. Met het rechtspersoonlijkheidscriterium zou in zijn opvatting namelijk zonder
dat daar voldoende verklaring voor zou zijn geven, worden aangesloten bij het
privaatrecht. Zo zou de naar huidig recht fiscaal transparante CV door de enkele
toekenning van rechtspersoonlijkheid  in  Boek 7 titel  13 NBW zelfstandig
belastingplichtig worden. Het criterium van vrije verhandelbaarheid zou in verband
met de wettelijk verplichte blokkeringsregeling leiden tot de fiscale transparantie
van alle BV's, zelfs indien geen van de aandeelhouders feitelijk als ondernemers
zou kunnen worden aangemerkt.

Zwemmer stelt voor een materiele grens tussen ondernemen en beleggen te
trekken. Vennootschappen zouden transparant moeten zijn indien en voorzover
de deelnemers feitelijk ondernemers zijn. Indien en voorzover de deelnemers in
wezen beleggers zijn, zou een zelfstandige belastingplicht van de vennootschap
zijn gerechtvaardigd.3 De aan beleggers-natuurlijke personen toekomende winst
kan namelijk niet als zodanig bij hen in de belastingheffing worden betrokken.
omdat zij geen ondernemers zijn. Een fictie volgens welke beleggers worden geacht
winst uit onderneming te genieten is ook niet uitvoerbaar, althans niet voor
vennootschappen met een groot aantal beleggers. Ervan uitgaande dat men alle
beleggers fiscaal gezien gelijk wil behandelen, komt Zwemmer tot de conclusie
dat een zelfstandige belastingplicht van vennootschappen is gewenst indien en
voorzover de deelnemers feitelijk beleggers zijn. Op die wijze wordt bereikt dat
alle winst uit door vennootschappen gedreven objectieve ondernemingen als zodanig

2          Zwemmer  1978, p.  1037- 1051.
3 Elders spreekt hij enerzijds over associaties die zijn aangegaan vanwege de kapitaalinbreng van

de deelgenoten en anderzijds over associaties die zijn aangegaan met het oog op de persoonlijke
kwaliteiten van de deelgenoten. Zie Zwemmer 1983. p. 21-23.
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in de belastingheffing wordt betrokken. Zwemmer drukt de rechtsgrond van de
vennootschapsbelasting in het door hem voorgestelde systeem uit als:

'het belasten van winst uit een objectieve onderneming welke niet aan
ondernemers-natuurlijke personen kan worden toegerekend'

Het door Zwemmer voorgestelde systeem geldt naar huidig recht reeds ten aanzien

van de  'open CV'.  Deze CV is immers zelfstandig belastingplichtig voor de  aan
de commanditaire vennoten toekomende winst en transparant voor de aan de
beherend vennoten toekomende winst. Toch is Zwemmer overigens van mening
dat het criterium van vrije verhandelbaarheid dat geldt ten aanzien van de CV niet
zou moeten blijven gehandhaafd. Naar zijn opvatting zijn commandieten, zelfs
ingeval hun participaties niet vrij verhandelbaar zijn, namelijk altijd als beleggers
te beschouwen.

Zwemmer sluit met zijn betoog mijns inziens in feite aan bij het derde
uitgangspunt van de wetgever waarop de huidige tweedeling in transparante en
zelfstandig belastingplichtige vennootschappen is gebaseerd. Hij acht het voor
de transparantie dan wel zelfstandige belastingplicht van vennootschappen immers,
evenals de wetgever, van belang of hun deelnemers in wezen als ondernemers
kunnen worclen beschouwd. In afwijking van de parlementaire geschiedenis
concludeert hij evenwel dat de vrije verhandelbaarheid van participaties en het
bezit van rechtspersoonlijkheid hier niet bepalend voor zijn.

De vraag naar de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting staat volgens
Zwemmer evenwel los van de kwestie of een stelsel van dubbele heffing is
gerechtvaardigd ten aanzien van zelfstandig belastingplichtige vennootschappen.
Deze stelling licht hij als volgt toe:

'Met nadruk wijs ik er op dat de vraag of de vennootschapsbelasting al dan
niet als een voorheffing van de inkomstenbelasting beschouwd moet worden.
niets zegt over de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting als zodanig. De
vraag of de vennootschapsbelasting een zelfstandige functie dan wel een functie
als voorheffing van de inkomstenbelasting vervult, komt eerst aan de orde nadat
aan de hand van de geformuleerde rechtsgrond van de belasting subject en
object van de belasting zijn omlijnd. (...)
In dit opzicht is het dan ook niet verbazingwekkend dat de discussies met
betrekking tot de stelsels ter voorkoming van dubbele heffing van
vennootschapsbelasting zich nooit hebben uitgebreid tot de rechtsgrond van
de vennootschapsbelasting als zodanig'.

Deze constatering acht ik opmerkelijk. De relevantie van de in de parlementaire
geschiedenis gemaakte tweedeling tussen natuurlijke personen-ondernemers en
natuurlijke personen-kapitaalverschaffers is mijns inziens immers mede geleijen
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in de verdediging door de wetgever van een stelsel van dubbele heffing. De
vennootschappen waarin de deelnemers niet als ondernemers konden worden be-
schouwd, waren volgens de wetgever verschijningsvorm van juridisch en
economisch zelfstandige ondernemingen, welke hun bestaan leiden los van de
individuele kapitaalverschaffers. In die vooronderstelling werd een rechtvaardi-
gingsgrond gevonden voor de vennootschapsbelasting en voor een stelsel van
dubbele heffing.

Zwemmer maakt derhalve weliswaar evenals de wetgever een onderscheid
tussen natuurlijke personen-ondernemers en natuurlijke personen-kapitaalver-
schaffers, maar hij distantieert zich wat betreft de relevantie van dit onderscheid
van de parlementaire geschiedenis. Zijn betoog is evenwel verklaarbaar als de recht-
streekse inkomstenbelasting van natuurlijke personen-ondernemers als vaststaand
gegeven wordt beschouwd. Gebleken is echter dat die ten aanzien van vennoten
in transparante personenvennootschappen op onjuiste vooronderstellingen omtrent
hun draagkracht is gebaseerd.

2.3 Overige opvattingen

2.3.1 De gesignaleerde knelpunten

Ten aanzien van de huidige belastingheffing over ondernemingswinst worden in
de literatuur verschillende knelpunten genoemd. De belangrijkste daarvan welke
samenhangen met de huidige tweedeling tussen transparante en zelfstandig

belastingplichtige vennootschappen zijn de volgende:

1.               De belastingdruk over ondernemingswinst  is sterk afhanketijk van de
rechtsvorm

De winst uit een eenmanszaak of transparante personenvennootschap tussen

natuurlijke personen wordt direct tegen het progressieve tarief in de inkomstenbelas-
ting betrokken, waarbij onder voorwaarden gebruik kan worden gemaakt van

bepaalde ondernemingsfaciliteiten. Over de winst van een BV of NV is daarentegen
35% vennootschapsbelasting verschuldigd. Aandeelhouders worden eerst op een
later moment in de belastingheffing betrokken. Het gevolg is dat de fiscale

wetgeving een belangrijke, veelal zelfs dominante invloed heeft op rechtsvormkeu-
zes: Ingeval de jaarlijkse winst uit de objectieve onderneming, bij vennootschappen

gedeeld door het aantal deelnemers, beneden een bepaald niveau ligt, zal in de
regel de rechtsvorm van een eenmanszaak of personenvennootschap fiscaal aantrek-

4 Tegenwoordig wordt algemeen erkend dat fiscale motieven onder het huidige systeem meestal

doorslaggevend zijn voor een rechtsvormkeuze.  Zie o.a. Doornebal  1991,  p. 30, Essers  1992,

p. 9, KNOV 1986, p. 6-9, p. 14-15 en p. 18-19; Schonis 1983, p. 39.
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kelijker zijn. In de overige gevallen zal met name uit fiscale overwegingen in het
algemeen de rechtsvorm van een BV of NV worden gekozen.

Volgens velen is het verschil in belastingdruk bezwaarlijk en zou de fiscale
wetgever zich neutraler moeten opstellen ten opzichte van de te onderscheiden
rechtsvormen.' Alleen dan zou kunnen worden bereikt dat men meer op grond van
vennootschapsrechtelijke argumenten een keuze kan maken voor de meest geschikte
rechtsvorm.

Niet iedereen ziet in het verschil in belastingdruk een knelpunt. Volgens
sommigen is het fiscale heffingssysteem op dit punt weinig bezwaarlijk. omdat
het elke onderneming vrij staat voor die rechtsvorm te opteren die fiscaal het meest
gunstige is.6 Wel vinden deze auteurs het veelal van belang dat er zo min mogelijk
fiscale belemmeringen bestaan voor rechtsvormwijzigingen.7 Artikel 18 Wet IB
1964 geeft naar huidig recht reeds een fiscale faciliteit voor de omzetting van een
eenmanszaak of een personenvennootschap in een BV of NV. Voor de omgekeerde
situatie bestaat een dergelijke faciliteit naar huidig recht niet.

2.      Winst uit onderneming wordt in de inkomstenbelasting tegen het
progressieve tarief belast

Volgens velen is het niet gerechtvaardigd dat de (volledige) winst uit een
eenmanszaak of transparante personenvennootschap tegen het progressieve tarief
in de inkomstenbelasting wordt betrokken. Deze opvatting wordt gebaseerd op
de stelling dat winst uit onderneming niet in gelijke mate de draagkracht van
natuurlijke personen verhoogt als andere inkomensbestanddelen, zoals loon.K Winst
heeft namelijk naast een consumptieve functie ook onder meer een investeringsfunc-
tie en een buffetfunctie. Enkelen voeren aan dat beter zou kunnen worden gestreefd

5      Zie o.a. Van Brunschot 1995, p. 30, Van Dijck 1984, p. 18-19 en p. 66: Essers 1992, p. 3-9:
Van der Heijden/Van der Grinten 1992. p.  125. Van der Grinten 1963, p. 100. Katholiek Verbond
van Werkgeversvakverenigingen 1960 I. p. 2, KNOV 1990, p. 11 en p. 19; Koudijs 1993: Schonis
1996 II, p. 215-216. Zwemmer  1996, p 1334-1335. Vgl. ook Commissie Stevens  1991, p.  194:
Aanbeveling van de Commissie van de EG van 25 mei 1994 betreffende de belastingheffing
bij kleine en middelgrote ondernemingen. PbEG 9 juli  1994. L 177/1.

6       Zie o.a. Doomebal 1991, p. 247-250: Doomebal 1995, p. 69: Grapperhaus !966. p. 78: Stevens
1984. p. 56.

7      Zie met name Doornebal 1991. p 247-286: Stevens 1984. p. 56-57.
8       Zie o.a. Van Brunschot 1995. p. 29: Van Dijck 1984. p. 16-17 en p. 67: Essers 1995, p. 52-53:

Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen  1960 I. p. 7-8 en p. 24-25: Rensema  1976.
p. 17-18: Rijkers 1995. p. 21-27: Schonis 1996 11. p. 215-216. Vgl. tevens Aanbe;·eling van
de Commissie van de EG van 25 mei 1994 betreffende de belastingheffing bij kieine en middel-
grote ondernemingen, PbEG 9 juli  1994. L 177/1.
Rijkers stek zelfs dat tot een zeker niveau helemaal Feen sprake is 9 an een draagkrachti erhoging
en dat in zoverre dus eigentijk helemaal geen belastingheffing is gerechtvaardigd. Zie RijkerA
1997. p. 118.
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naar een soepelere bepaling van de jaarwinst dan naar een verlaging van het
toepasselijke inkomstenbelastingtarief ten aanzien van winst uit onderneming.4

3.               Ten aanzien van zelfstandig belastingplichtige vennootschappen is sprake
van een stelsel \·an dubbele heffing

Ten tijde van de invoering van de Wet IB  1964 gold voor alle aandeelhouders het
regime van de inkomsten uit vermogen. Op grond van dit regime worden voordelen
die worden getrokken uit de aandelen, zoals dividenden, tegen het progressieve
tarief belast. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat de uitgekeerde winst
reeds in de vennootschapsbelasting is betrokken. Ook op het niveau van de
vennootschap wordt geen rekening gehouden met de heffing bij de aandeelhouder.
Winstuitkeringen aan aandeelhouders komen bij het bepalen van de winst immers
niet in aftrek. In de literatuur is veel kritiek geleverd op dit stelsel van dubbele
heffing.'  Er ontbreekt een rechtvaardigingsgrond voor de dubbele heffing en boven-
dien leidt dit stelsel tot verschillende verstoringen. Zo warden het doen van
winstuitkeringen en de financiering door middel van eigen vermogen belemmerd.

4.          Het bereik van artikel  6  Wet  IB  1964  is  te  ruim

De laatste jaren staat het ondernemingsbegrip van artikel  6  Wet  IB   1964  ter
discussie. Volgens verschillende auteurs is het bereik van deze bepaling te ruim."
Zo kunnen ook natuurlijke personen die in wezen geen ondernemers zijn onder
de toepassing van deze bepaling vallen. De consequentie daarvan is onder meer
dat zij in aanmerking kunnen komen voor aantrekkelijke ondernemingsfaciliteiten,
ondanks dat deze faciliteiten niet voor hen in het leven zijn geroepen. Het besef
dat ook anderen dan ondernemers winst uit onderneming in de zin van artikel 6
Wet IB 1964 kunnen genieten. is gegroeid door de jurisprudentie met betrekking
tot man-vrouw(onder)vennootschappen en het toenemende aantal CV's waarin
beleggers via tussenkomst van banken deelnemen.

2.3.2 Voorgestelde oplossingen

In de literatuur zijn verschillende suggesties gedaan om de besproken knelpunten
op te heffen. Allereerst zijn er voorstellen die een oplossing proberen te geven
voor een van de gesignaleerde knelpunten.

9     Van Sikkelerus 1960, p. 846. Udink 1961-1962, p. 275.
10     Zie o.a. Van Brunschot 1995, p, 27: Cnossen 1990, p, 900-902: Van Dijck 1962, p. 289: Van

Dijck  1984, p.  17- 18: Van der Geld  1996, p.  102: Van der Heeden  1973. p. 75-98: Schonis  1996
II. p. 216-217.

11     Zie o.a. Essers 1997, p. 134-144. Jansen 1997. p. 581-588.
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Zo pleitte Van Brunschot in 1970 voor rechtsvormneutraliteit door middel
van een optiestelsel: 2 Vennootschapsbelastingplichtige lichamen zouden dan
kunnen opteren voor fiscale transparantie, terwijl personenvennootschappen op
verzoek zelfstandig belastingplichtig zouden zijn.

Schonis heeft voorstellen gedaan om een einde te maken aan het bezwaar
van de progressieve inkomstenbelastingheffing over winst uit onderneming. Zo
heeft hij in het verleden, toen het vennootschapsbelastingtarief nog maximaal 48%

bedroeg, voorgesteld om binnen de huidige Wet IB  1964 de belastingdruk over
winst uit onderneming te maximeren tot genoemd percentage van de jaarwinst. I 3

Ook meer recent heeft hij gepleit voor een optionele inkomstenbelastingheffing
over winst uit onderneming tegen een vast tarief dat ongeveer gelijk is aan het
vennootschapsbelastingtarief. 14

Ter voorkoming van dubbele heffing zijn legio suggesties gedaan.15 Sommige
voorstellen zoeken de voorkoming in de belastingheffing bij de aandeelhouders.
Hierbij kan worden gedacht aan een verrekeningsstelsel16 of aan een verdiscontering
van de vennootschapsbelastingheffing in de hoogte van het inkomstenbelastingta-
rief. 17 Andere voorstellen geven een verlichting van de belastingheffing aan de

vennootschap, bijvoorbeeld door een gesplitst tarief voor ingehouden winst en
uitgekeerde winst of door een aftrek van primair dividend! 8 of een aftrek van primair
rendement toe te staan.

Het vierde knelpunt, het bereik van artikel  6 Wet IB  1964  is  te ruim,  zou
volgens de auteurs die dit knelpunt signaleren, kunnen worden opgelost door een
aanpassing van genoemde bepaling.  Een andere optie die wordt genoemd, is het
stellen van strengere voorwaarden voor de toepassing van bepaalde ondernemingsfa-
ciliteiten.20 Op die laatste wijze wordt de belangrijkste consequentie van dit knelpunt

weggenomen.

2.3.3 Een ondernemingswinstbelasting

Ter opheffing van in het bijzonder de eerste drie genoemde knelpunten is in de
literatuur door verschillende auteurs gepleit voor een ondememingswinstbelasting.21

12 Van Brunschot  1970, p.  20. Vgl. tevens Grapperhaus  1966. p.  187-190: Roeloffs  1964,  p.  105-
106.

13     Schonis 1985, p. 17. Zie ook Schonis 1983, p. 42.
14    Schonis 1996 11. p 215-216.
15        Zie voor een overzicht o.a. Cnossen  1983. p. 639-646; Essers  1992, p.  19-22.
16     Zie o.a. Cnossen 1990. p. 905.
17     Schonis 1996 II, p. 216-217.
18     Zie o.a. Schonis 1985. p. 39-44.
19    Essers 1997. p. 134-137. Jansen 1997. p. 585-588.
20    Jansen 1997, p. 586.
21      Zie voor een overzicht Koudijs 1993, p. 14-79.
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Een dergelijke belasting houdt in dat winst uit onderneming, onafhankelijk van
de rechtsvorm, rechtstreeks wordt belast tegen een vast proportioneel tarief.

De voorstellen impliceren daarnaast dat de winst bij onttrekking door of
uitdeling aan de deelnemers-natuurlijke personen in de inkomstenbelasting wordt
betrokken. Ter voorkoming van dubbele belasting dient dan wel rekening te worden
gehouden met de reeds geheven ondernemingswinstbelasting. Dit is mogelijk door
de reeds geheven ondernemingswinstbelasting te verrekenen met de progressieve

.l

inkomstenbelasting.-- Ook is denkbaar dat in de hoogte van het inkomstenbelasting-
tarief rekening wordt gehouden met het feit dat over de winst reeds belasting is
geheven naar een vast proportioneel tarief. 23

Over het antwoord op de vraag wie belastingplichtig moeten zijn voor een
ondernemingswinstbelasting bestaat verschil van mening. De meeste auteurs zijn
van mening dat de huidige tweedeling in eenmanszaken en transparante personen-
vennootschappen enerzijds en zelfstandig belastingplichtige lichamen anderzijds
dient te worden gehandhaafd.24 Natuurlijke personen en de lichamen die zijn
opgesomd in artikel 2 en 3  Wet Vpb 1969 moeten  in hun opvatting derhalve subject
worden voor een ondernemingswinstbelasting. Sommigen van deze auteurs
benadrukken dat aan een ondernemingswinstbelasting vorm kan worden gegeven
binnen de huidige Wet IB  1964 en de Wet Vpb 1969.25 Ten aanzien van de onder
de inkomstenbelasting vallende ondernemingen bestaat de wijziging dan hierin
dat voortaan in twee fasen belasting wordt geheven over de ondernemingswinst.
Wat betreft de onder de vennootschapsbelasting vallende ondernemingen dient
er een correctie plaats te vinden van de dubbele belastingheffing, hetgeen ten
aanzien van aanmerkelijkbelanghouders reeds geschiedt.

Enkele anderen zijn van mening dat ingeval een ondernemingswinstbelasting
zou worden ingevoerd het subject voor de winstbelasting meer zou moeten worden
ontkoppeld van de deelnemers in de onderneming.26 Het meest vergaand is
ongetwijfeld het voorstel voor een ondernemingswinstbelasting van Koudijs. Zij
pleit er vanuit het streven naar rechtsvormneutraliteit voor om objectieve
ondernemingen als subject voor de ondernemingswinstbelasting aan te wijzen. 27

In haar voorstel zijn derhalve belastingplichtig alle duurzame organisaties van
kapitaal en arbeid waarmee wordt beoogd om, door deelneming aan het maatschap-
pelijke productieproces, winst te behalen. Er wordt volledig geabstraheerd van

22      Zie o.a. Van Dijck 1984, p. 14 en p. 27-31; Essers 1995, p. 52. Katholiek Verbond van Werkge-
versvakverenigingen 1960 I, p. 12 en p. 31-33: Rijkers 1995.

23       Zie o.a. Essers  1997. p. 142: Rijkels  1996. p. 244.
24        Zie o.a. Van Dijck  1984. p. 20 en p. 67: Essers  1992, p. 34: Katholiek Verbond van Werkgevers-

vakverenigingen 19601. p. 23-25; Rijkels 1996. p. 245.
25     KNOV 1990, p. 12. Rijkers 1996 I. p. 29-36.
26     Zie o.a. Van Hedel 1975. p. 179-181: Netze 1983, p. 40-41. Tuk 1971, p. 592.
27        Koudijs 1993. p.  131-135. Zie vooreen kritische beschouwing t.a.v. haar voorstel Stevens 1994

1. p. 79-82.
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de rechtsvorm, hetgeen bijvoorbeeld impliceert dat ingeval een BV twee objectieve
ondernemingen drijft, ertwee belastingplichtigen zijn voor de ondernemingswinst-
belasting

2.3.4 Ondernemings vinstbelasting en draagkracht

Ook ten tijde van de totstandkoming van de huidige Wet IB  1964 en Wet Vpb  1969
werd reeds gepleit voor een ondernemingswinstbelasting.28 De wetgever wees de
voorstellen voor een ondernemingswinstbelasting evenwel expliciet af. Het
belangrijkste argument daarvoor werd gezocht in de draagkrachtgedachte:

'Ervan uitgaande. dat het inkomen in zijn geheel. ongeacht de inspanning en
het risico, waarmede het is verkregen. en onverschillig welke bestemming
daaraan wordt gegeven. een verantwoorde. goed hanteerbare maatstaf is voor
de individuele draagkracht. achten de ondergetekenden het in strijd met de
draagkrachtsgedachte de winsten van persoonlijke ondernemers geheel ot
gedeeltelijk onder een ander fiscaal regime dan dat van een synthetische
inkomstenbelasting te brengen:29

Van Dijck merkte naar aanleiding van dit betoog uit de parlementaire geschiedenis
OP:

'Ik meen dat aan het draagkrachtargument niet veel betekenis toegekend kan

worden. (,..) Men kan met vuur verdedigen dat winst eenzelfde inkomenscatego-
rie is als loon of dividend of huur. Men kan ook even legitiem verdedigen dat
de winst een aparte plaats moet innemen in verband met de ongelijke

consumptiemogelijkheden'.
30

Ook Stevens is van mening dat het draagkrachtbeginsel geen doorslaggevend
argument pro of contra de ondernemingswinstbelasting kan opleveren. Het hangt
er naar zijn mening vanaf welke maatstaf van draagkracht wordt gekozen. Hij licht
dit als volgt toe:

'Kiest men als draagkrachtmaatstaf het inkomen, dan heeft dat als consequentie
dat het inkomen, ongeacht de aard en herkomst, aan het progressieve tarief
dient te worden onderworpen. Kiest men echter de consumptie als maatstaf

28       Zie met name Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen  1960 1.
29       Kamerstukken Il vergaderjaar  1959-1960,5 380 & 6 000. nr. 9. p.  16 rk (Nota). Zie voor een

uitvoerige reactie hierop Katholiek Verbond van Werkge,·ers\·akverenigingen  1960 Il.
30 Van Dijck  1984. p.  16.
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van draagkracht. dan is het in het geheel niet van helang wat als inkomen wordt
genoten. maar wat wordt geconsumeerd 31

In de discussie in de literatuur tussen voorstanders en tegenstanders van een
ondernemingswinstbelasting heeft daardoor tot nog toe een belangrijkere rol

gespeeld hoe men denkt over rechtsvormneutraliteit. Voorstanders van een
ondernemingswinstbelasting beschouwen het binnen de huidige fiscale wetgeving
als een belangrijk knelpunt dat de belastingdruk over ondernemingswinst sterk
afhankelijk is van de rechtsvorm.82 Tegenstanders van een ondernemingswinstbe-

lasting achten dit feit weinig bezwaarlijk, omdat het elke onderneming vrij staat
voor die rechtsvorm te opteren die fiscaal het meest gunstige is."

Een belangrijk aspect van de draagkracht, althans wat betreft samenwer-
kingsverbanden. is tot op heden evenwel in de discussie niet aan de orde gesteld.

Tot nog toe heeft men immers aangenomen dat de winst van een personenvennoot-
schap rechtstreeks tot het inkomen van de vennoten-natuurlijke personen kan
worden gerekend. Vanuit die vooronderstelling kan men ofwel tot de conclusie
komen dat winstinkomen anders dient te worden belast dan overig inkomen, ofwel
dat een progressieve belastingheffing over het volledige inkomen is gerechtvaardigd.
De voorstanders van een ondernemingswinstbelasting komen tot eerst genoemde
conclusie. In het algemeen zien zij geen aanleiding om in verband met de invoering
van een ondernemingswinstbelasting de bestaande tweedeling tussen fiscaal
transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen op te heffen. Zij
zijn derhalve van mening dat bij personenvennootschappen de ondernemings-
winstbelasting (in beginsel) rechtstreeks kan worden geheven van de vennoten,
terwijl kapitaalvennootschappen zelfstandig belastingplichtig moeten zijn voor
de ondernemingswinstbelasting. De vooronderstelling dat de winst van een perso-
nenvennootschap rechtstreeks tot het inkomen van vennoten-natuurlijke personen
kan worden gerekend, bleek echter onjuist te zijn. Dit impliceert dat er vanuit de

draagkrachtgedachte gezien voor vennoten in personenvennootschappen net zo
min als voor aandeelhouders in kapitaalvennootschappen een grondslag bestaat
voor de rechtstreekse inkomstenbelastingheffing over de volledige winst: noch
tegen een progressief tarief. noch tegen een proportioneel tarief. Hiermee staat

niet alleen de progressieve inkomstenbelastingheffing over de volledige winst van
een personenvennootschap ter discussie, maar ook de huidige tweedeling in
transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen.

31     Stevens 1984. p. 54. Vgl. tevens Stevens 19941. p. 81.
32     Zie met name Van Dijck 1984. p. 14-16 en p. 65-66: Essers 1995. p. 80: Koudijs 1993.
33     Zie met name Doornebal 1995. p. 69, Stevens 1984, p. 56: Stevens 1994 1. p. 82.

149



Hoofdstuk 6

3            Ontwikkelingen op wetgevend gebied na invoering van de Wet IB
1964 en de Wet Vpb 1969

3.1 Inleiding

Ook de wetgever heeft na invoering van de huidige Wet IB  1964 en  de Wet Vpb
1969 de bestaande tweedeling in transparante en zelfstandig belastingplichtige
vennootschappen steeds als vanzelfsprekend beschouwd. Een ondernemingswinstbe-
lasting, waarmee meerdere van de in de literatuur gesignaleerde knelpunten zouden
kunnen worden opgeheven, is door de wetgever steeds en eveneens recentelijk
nog expliciet afgewezen.34 Wel is met een aantal wijzigingen gepoogd de
afzonderlijke knelpunten op te heffen of te verzachten. Zo is met een geleidelijke
verlaging van het vennootschapsbelastingtarief een verzachting aangebracht in
de dubbele druk van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. In de Wet
IB 1964 zijn verschillende wijzigingen aangebracht. Deze worden hierna besproken.

3.2 De invoering van de zelfstandigenaftrek

Na de invoering van de Wet IB 1964 zijn er geleidelijk diverse fiscale faciliteiten
ingevoerd voor natuurlijke personen die winst uit onderneming genieten. Sommige
van deze faciliteiten gelden tevens voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen.
De belangrijkste faciliteiten die alleen voor de inkomstenbelasting gelden, zijn
de fiscale oudedagsreserve, de meewerkaftrek, de zelfstandigenaftrek en de daaraan

gekoppelde startersaftrek.
Een regeling voor een zelfstandigenaftrek gold  voor het eerst in  1971.  Tot

1983 had de zelfstandigenaftrek slechts een tijdelijk karakter. Vanaf 1983 kreeg
de faciliteit een vaste status en  werd zij opgenomen in de Wet IB  1964. Ten aanzien
van de achtergrond van de regeling werd in de memorie van toelichting het volgende
opgemerkt:

'Met een zelfstandigenaftrek wordt tegemoet gekomen aan de ook in het
regeerakkoord vermelde functies van het winstinkomen bij zelfstandigen, te
weten consumeren. investeren en reserveren'.35

Deze motivering lijkt aan te sluiten bij de stelling in de fiscale literatuur dat winst
niet in gelijke mate de draagkracht van natuurlijke personen verhoogt als andere
inkomensbestanddelen. zoals loon.

34      Kamerstukken II 1997-1998.25 810. nr. 2 (Nota). Bijlage III. Verkenning van een aantal aspecten
van de fiscale winstsfeer en van enkele andere belastingen. p. 187-188.

35    Kamerstukken II 1982-1983,17943. nr. 3. p. 5 (MvT).
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Toch heeft de invoering van de zelfstandigenaftrek er niet of nauwelijks toe

geleid dat de kritiek ten aanzien van de belastingdruk bij onder de inkomstenbelas-
ting vallende ondernemingen afnam. Zo stelt Van Dijck dat pas recht wordt gedaan

aan de bijzondere functie van winstinkomen als een differentiatie in de belasting-
druk wordt aangebracht tussen ingehouden en uitgedeelde winst. Bovendien geldt
de zelfstandigenaftrek alleen in de situatie waarin de winst beneden een bepaald
niveau blijft. Van Dijck merkt op dat als men tegemoet wil komen aan de bijzondere
functie van winstinkomen er geen rechtvaardigingsgrond bestaat om de faciliteit
alleen toe te kennen voor lagere winsten. 36

De zelfstandigenaftrek is na zijn invoering verschillende keren verhoogd.
Zo is hij verhoogd als tlankerende maatregel voor de verlaging van het vennoot-

schapsbelastingtarief ter verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat.
37

Verder heeft een verhoging van de zelfstandigenaftrek in de vorm van een
startersaftrek plaatsgevonden en geldt sinds  1  januari  1994 een verhoging  voor
'speur- en ontwikkelingswerk'. De zelfstandigenaftrek is ten gevolge van deze
en andere verhogingen voor velen een steeds voornamere rol gaan spelen in de
afweging om voor de rechtsvorm van een eenmanszaak of personenvennootschap
dan wel kapitaalvennootschap te kiezen.

3.3 Wijzigingen ten aanzien van ondernemingsfaciliteiten en het bereik van

artikel 6 Wet IB 1964

Per 1 januari  1998 is de regeling voor de vermogensaftrek van artikel  14a Wet IB
1964 vervallen. Deze faciliteit was reeds buiten werking gesteld voor de toepassing
van de vennootschapsbelasting. Tevens zijn per die datum nadere voorwaarden
ingevoerd voor de toepassing van de zelfstandigenaftrek en de fiscale oudedagsre-

serve. Van die laatste faciliteit kan men nog slechts gebruik maken indien men
eveneens in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek. Het belangrijkste argument
dat in de memorie van toelichting voor deze wijzigingen wordt aangevoerd, is de
stelling dat de genoemde faciliteiten voor een deel ten goede komen aan personen

die niet feitelijk een onderneming drijven, maar veeleer zijn te beschouwen als
loontrekkers of beleggers.38 Met deze wijziging wordt derhalve tegemoet gekomen

aan het in de literatuur gesignaleerde knelpunt dat het bereik van artikel 6 Wet
IB  1964 te  ruim is, waardoor tevens natuurlijke personen die in wezen  geen

ondernemers zijn, gebruik kunnen maken van bepaalde ondernemingsfaciliteiten.

36 Van Dijck 1984, p. 17. Vgl. Stevens 1984. p. 59.
37     Kamerstukken H 1983-1984, 18 262, nr. 3, p. 4 (MvT): Kamerstukken II 1984-1985.19 143,

nr. 3. p. 3 (MvT): Kamerstukken II 1993-1994.23 665, nr. 3, p. 1-2 (MvT).
38         Kamerstukken H  1997- 1998.25 690, nr. 3, p. 3-5 (MvT). Zie ook nr. 6. p. 3, p. 9 en p.  11  (NV).

Vgl. tevens het advies van de Raad van State, nr. B, p.  I en Handelingen 11 26 november  1997,
29-2273 en 2273.
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Overigens wordt door de wetgever ook nu nog overwogen om artikel 6 Wet
IB  1964 op zodanige wijze aan te passen dat degenen die feitelijk bijvoorbeeld
beleggers zijn niet langer winst uit onderneming genieten.39 Onder meer commandi-
taire vennoten in scheepvaart-CV's zouden na een dergelijke wetswijziging onder
het regime van de inkomsten uit vermogen, in plaats van onder het regime van
de winst uit onderneming vallen. Mogelijk zouden commandieten zelfs vrijwel
nimmer meer uit hoofde van hun deelname in een CV onder het regime van de
winst uit onderneming vallen. Overwogen wordt namelijk om een onbeperkte
aansprakelijkheid voor verliezen als voorwaarde voor het genieten van winst uit
onderneming in de wet op te nemen. Tot nog toe is een eventuele aanpassing van
artikel 6 Wet IB  1964 nog niet in verband gebracht met de huidige tweedeling in
transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen. Dit is opmerkelijk.
Waarom zouden CV's na een dergelijke wetswijziging alleen vennootschapsbelas-
tingplichtig moeten zijn voor de aan de commanditaire vennoten toekomende winst
in de situatie waarin hun participaties vrij verhandelbaar zijn? Het in de literatuur
gesignaleerde knelpunt dat het bereik van artikel 6 Wet IB  1964 te ruim is, raakt
voorzover het betrekking heeft op het ondernemerschap van vennoten in
personenvennootschappen immers direct de rechtsgrond van de bestaande
tweedeling in transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen.

3.4 De wijziging van de aanmerkelijkbelangwetgeving

Per  1 januari  1997  is het aanmerkelijkbelangregime in de Wet IB 1964 ingrijpend
gewijzigd. De regimes voor de winst uit aanmerkelijk belang en de inkomsten uit
vermogen zijn losgekoppeld. Een aanmerkelijkbelanghouder geniet ten aanzien
van zijn aanmerkelijkbelangpakket in beginsel geen inkomsten uit vermogen meer.
Zowel winstuitdelingen als vermogensmutaties worden voortaan als winst uit
aanmerkelijk belang belast en wel tegen een tarief van 25%.

Met de wijziging van het aanmerkelijkbelangregime zijn ook nieuwe criteria
ingevoerd aan de hand waarvan moet worden bepaald of een aandeelhouder onder
het aanmerkelijkbelangregime dan wel onder het regime van de inkomsten uit
vermogen valt. Aan de kwestie waar naar aanleiding van de invoering van het
nieuwe aanmerkelijkbelangregime de grens moet liggen tussen aanmerkelijkbelang-
houders en overige aandeelhouders is in de memorie van toelichting de volgende
interessante beschouwing gewijd:

'(...)   Daarbij   gaat   het   om het onderscheid ondernemen/beleggen.   Een
belastingplichtige die een onderneming wil beginnen. heeft de keuze uit
verschillende rechtsvormen waarin die bedrijfsuitoefening kan plaatsvinden.

39        Kamerstukken II 1997- 1998,25 810. nr. 2 (Nota). Bijlage Ill. Verkenning van een aantal a,pecten
van de fiscale winstsfeer en van enkele andere belastingen. p.  182-183.
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Hij kan enerzijds kiezen voor een eenmanszaak of een firma-verband met
anderen. anderzijds voor een bedrijfsuitoefening door middel van een
af'zonderlijke rechtspersoon. in dat laatste geval oefent de belastingplichtige

de onderneming niet zelf uit, maar als aandeelhouder zal hij een zodanige
invloed op de bedrijfsuitoefening kunnen uitoefenen dat er feitelijk weinig
verschil zal bestaan tussen beide vormen van bedrijfsuitoefening. Een dergelijke
aandeelhouder zal primair geYnteresseerd zijn in de ondernemingsactiviteiten
en de daarmee behaalde resultaten. Naast de aandeelhouder-ondememer staat

de aandeelhouder-belegger. Een dergelijke aandeelhouder zal geen directe
bemoeienis met de bedrijfsuitoefening hebben. Het zal hem in de eerste plaats

gaan om het rendement op zijn belegging'.
40

De wetgever heeft de grens tussen aanmerkelijkbelanghouders en overige
aandeelhouders gelegd bij een belang van 5% van het geplaatste aandelenkapitaal.
Ter motivering merkte hij op:

'In het algemeen geldt echter dat bij aandelenpakketten van enige omvang een
zodanige betrokkenheid bij de onderneming mag worden verondersteld, dat
het subjectieve belang bij de onderneming als een mengvorm van ondernemen

en beleggen kan worden beschouwd'. 4I

Met de wijziging van het aanmerkelijkbelangregime erkent de wetgever derhalve

expliciet dat een aandeelhouder in wezen ondernemer kan zijn, zij het dat hij wel
spreekt over een mengvorm met beleggen. Juist in het zijn van aandeelhouder-
ondernemer ziet de wetgever een aanleiding voor een vast tarief voor aanmerkelijk-

belangwinst van 25%. In de hoogte van dit tarief is rekening gehouden met het
feit dat over de winst reeds vennootschapsbelasting is geheven.41 Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan het in de literatuur gesignaleerde knelpunt van een dubbele
belastingheffing. Het stelsel van dubbele heffing wordt ten aanzien van aanmerke-

lijkbelanghouders immers feitelijk vervangen door een gecombineerde heffing
van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Het is opvallend dat de wetgever zich ook bij de invoering van het nieuwe

aanmerkelijkbelangregime niet opnieuw heeft beraden over de bestaande tweedeling
in transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen. Immers de

erkenning dat een aanmerkelijkbelanghouder aandeelhouder-ondernemer is en
daarom ten aanzien van hem een stelsel van een gecombineerde in plaats van een

dubbele heffing wenselijk is, raakt direct 66n van de rechtsgronden waarop de
huidige tweedeling in transparante en zelfstandig belastingplichtige vennoot-

schappen is gebaseerd.

40    Kamerstukken II 1995-1996.24761, nr. 3, p. 5 (MvT).
41      Kamerstukken 11 1995-1996,24761. nr. 3. p. 5 (MvT).
42    Kamerstukken Il 1995- 1996. 24 761, nr. 3. p. 5 (MvT).
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4            De belastingwetgeving in de 21e eeuw

4.1 De nota 'Belastingen in de 21e eeuw een verkenning'

Eind  1997 is de nota 'Belastingen in de 21 e eeuw een verkenning' verschenen. 43

In deze nom wordt een verkenning geschetst van de richting waarin het belastingstel-
sel  zich  aan het begin  van  de  21 e eeuw zou moeten ontwikkelen.  Met name  de
Wet IB  1964 zal naar verwachting ingrijpend worden gewijzigd. Naar huidig recht
is sprake van een synthetische inkomstenbelastingheffing. Dit houdt in dat het totale
inkomen, dat bestaat uit verschillende componenten, in beginsel naar het tabeltarief
wordt belast. Naar verwachting zal dit systeem worden vervangen door een
analytische inkomstenbelastingheffing, hetgeen wil zeggen dat verschillende
inkomensbestanddelen afzonderlijk in de belastingheffing worden betrokken.

In de nota worden drie boxen van inkomen onderscheiden. Kenmerk van het
analytische stelsel is dat verliezen uit de ene box niet met inkomsten uit een andere
box kunnen worden verrekend. Box I omvat onder andere de winst uit onderneming
en de inkomsten uit arbeid. De gesaldeerde inkomsten uit deze box worden belast
tegen het tabeltarief. Tot box II wordt de winst uit aanmerkelijk belang gerekend.44
Box III omvat tenslotte de vermogensinkomsten.

Het regime voor de laatste categorie inkomsten zal naar alle waarschijnlijkheid
volledig worden gewijzigd ten opzichte van het huidige systeem. Naar huidig recht
worden binnen het regime van de inkomsten uit vermogen alleen de vruchten van
een bron van inkomen belast. Vermogensmutaties blijven in beginsel buiten de
heffing. In de fiscale literatuur wordt algemeen aangenomen dat dit verschil in
fiscale behandeling tussen vermogensvruchten en vermogensmutaties een
tekortkoming van de huidige Wet IB 1964 vormt. Niet alleen vermogensvruchten,
maar ook vermogensmutaties beinvioeden namelijk de draagkracht van natuurlijke
personen. In zoverre sluit ook de nota aan bij hetgeen in de fiscale literatuur wordt
verdedigd.45 Een ruime meerderheid van de auteurs pleit in verband met het
voorgaande voor een vermogenswinstbelasting, waar ook ik me bij aansluit.46 In
een dergelijk stelsel worden niet alleen de vruchten van een inkomensbron belast,
maar eveneens de daadwerkelijk gerealiseerde vermogensmutaties. In de nota wordt
er evenwel met name uit pragmatische overwegingen voor geopteerd om niet de

43    Kamerstukken II 1997-1998,25 810, nr. 2 (Nota).
44      De NOB wijst er terecht op dat het merkwaardig is dat de winst uit onderneming en de winst

uit aanmerkelijk belang in verschillende boxen worden ingedeeld. Het nieuwe regime voor de
winst uit aanmerkelijk belang is immers gebaseerd op de vergelijking tussen de zelfstandige
ondernemer en de directeur-aandeelhouder. Zie NOB, Brief van 23 maart 1998 aan de vaste
commissie voor Financien, p. 9.

45     Kamerstukken II 1997-1998,25 810, nr. 2, p. 57 (Nota).
46       Zie voor een overzicht Vereniging voor Belastingwetenschap 1998. p. 31-42.
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feitelijke inkomsten, maar een forfaitair rendement in de heffing te betrekken. 47

Dit houdt in dat belasting wordt geheven over een vast percentage van de waarde

van het vermogen. Dit percentage zal vermoedelijk worden vastgesteld op 490.

In de 21e eeuw zal de heffing over inkomsten uit vermogen bovendien niet tegen
het progressieve tarief geschieden, zoals naar huidig recht in de regel het geval
is, maar tegen een vast tarief van naar verwachting 30%. 48

In de literatuur wordt mijns inziens terecht veel kritiek gegeven op de in de
nota voorgestelde vermogensrendementsheffing.49 Met een forfaitaire rende-

mentsheffing wordt in wezen de draagkracht losgelaten, hetgeen de rechtvaardigheid
van de belastingheffing niet ten goede komt. Een vermogenswinstbelasting sluit
daarentegen volledig aan bij de draagkrachtgedachte. Ook verschillende andere
landen kennen een vermogenswinstbelasting, terwijl geen enkel land een
vermogensrendementshe ffing heeft. Tot nog toe is bovendien op geen enkele wijze
aangetoond dat een vermogenswinstbelasting tot zodanige uitvoeringsproblemen
zou leiden, dat zij daarom moet worden afgewezen. In verschillende opzichten
leidt de invoering van een vermogenswinstbelasting zelfs tot een vereenvoudiging

ten opzichte van het huidige systeem. Sfeerovergangsproblemen zouden er
bijvoorbeeld voor een groot deel door worden opgelost.50 Naar mijn mening zou
het dan ook wenselijk zijn dat in plaats van een vermogensrendementsheffing een
vermogenswinstbelasting zou worden ingevoerd. Het heeft er echter alle schijn
van dat de in de nota voorgestelde forfaitaire rendementsheffing ondanks de in
de literatuur gegeven kritiek zal worden ingevoerd. Daarom zal ik hierna ingaan
op enkele aspecten van de in de nota weergegeven belastingplannen voor de 21 e
eeuw welke verband houden met het onderwerp van dit onderzoek.

4.2 Wijziging van de tarieven

Het ligt in de bedoeling de progressieve inkomstenbelastingtarieven aan het begin
van de 2 le eeuw te verlagen. Deze tarieven zijn dan alleen nog van toepassing

op de inkomsten uit box I, waaronder de winst uit onderneming. Aan de andere
kant zal het aanmerkelijkbelangtarief waarschijnlijk worden verhoogd van 25%
naar 30%.51 Gevolg is dat de belastingdruk voor onder de inkomstenbelasting

47 Zie Kamerstukken II 1997-1998.25 810. nr. 2. p. 67-68 (Nota).
48      Kamerstukken H 1997-1998, 26 024, nr. 9, Bij lage 1. p. 95, Bijlage 2.6 bij de Miljoenennota

1999, V-N 1998, p. 3666.
49     Zie o.a. Vereniging voor Belastingwetenschap 1998, p. 31. Cnossen 1998, p. 785-786; NOB,

Brief van 23 maart 1998 aan de vaste commissie voor Financien, p. 9- 12: Rijkers 1998. p.  160-
176, Kamerstukken II 1997-1998,25 810, nr. 3 en nr. 4 (Verslag van een rondetafelgesprek).
Positiever van oordeel over de voorgestelde vermogensrendementsheffing zijn: Geppaart 1998,

p. 521-522: Van Leijenhorst 1998. p. 896-898: Stevens 1998 II, p 1348-1349.

50     Aardema 1988. p. 14.
51      Kamerstukken Il 1997-1998.26024, nr. 9, Bijlage I. p. 95.
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vallende ondernemingen gemiddeld lager wordt en voor onder de vennootschapsbe-
lasting vallende ondernemingen waarin de aandeelhouders een aanmerkelijk belang
bezitten hoger wordt. De rechtsvorm van een BV zal hierdoor in veel gevallen zijn
aantrekkelijkheid kunnen verliezen. 52

Voor deze tegengestelde ontwikkeling ten aanzien van de tariefswijzigingen
bestaat geen sluitende verklaring.51 Bij de invoering van het nieuwe aanmerkelijkbe-
langregime per 1 januari 1997 is immers gekozen voor het tarief van 25% vanuit
de doelstelling dat de gecombineerde druk van vennootschapsbelasting en
inkomstenbelasting ongeveer gelijkwaardig moest zijn aan de belastingdruk op
onder de inkomstenbelasting vallende ondernemingen.54 Door enerzijds het
aanmerkelijkbelangtarief te verhogen en anderzijds de toepasselijke tarieven ten
aanzien van onder de inkomstenbelasting vallende ondernemingen te verlagen,
wordt in zekere zin afbreuk gedaan aan de idee van een gecombineerde heffing.

55

Voor de forfaitaire vermogensinkomsten van box III is eveneens een
belastingtarief van 30% voorgesteld. Stevens heeft ervoor gepleit om binnen deze
box het forfaitaire rendement op aandelen lager te belasten dan het forfaitaire
rendement op andere vermogensbestanddelen.56 Het forfaitaire rendement op
aandelen zou naar zijn opvatting gelijk moeten worden belast als aanmerkelijkbe-
langwinst. Op die wijze zou rekening worden gehouden met de voordruk van
vennootschapsbelasting. Gezien het feit dat deze voordruk zich niet voordoet bij
het verstrekken van vreemd vermogen aan een onderneming, zou daar een hoger
tarief zijn gerechtvaardigd. Ook ik ben van mening dat het in verband met de
voordruk van vennootschapsbelasting gerechtvaardigd is om ten aanzien van de
hoogte van de tarieven een onderscheid te maken tussen inkomsten uit aandelen
en overige inkomsten.

4.3 Forfaitair rendement, draagkracht en vennootschapsbelasting

Met de forfaitaire rendementsheffing wordt de draagkrachtgedachte zoals die ten
grondslag ligt aan de huidige Wet IB  1964 in wezen losgelaten. Niet het daadwerke-
lijk gerealiseerde inkomen, maar de omvang van het vermogen is bepalend voor
de heffingsgrondslag. Voor de belastingheffing bij de aandeelhouder die geen
aanmerkelijk belang bezit, is het niet langer van belang of en in hoeverre het
vennootschapsresultaat wordt gereserveerd dan wel wordt uitgekeerd.

52 Zoook Jansen 1998. p. 1229: Stevens 1998 II. p. 1350.
53     Zie voor kritiek o.a. Stevens 1998 II. p. 1350.
54    Kamerstukken II 1995-1996,24761. nr. 3. p. 5 (MvT).
55 Zie hierover verder hoofdstuk 7. paragraaf 3.3.3.
56       Stevens  1998 I. p. 408. Vgi. tevens Sociaal-Economische Raad  1998. p. 130-131: Cnossen in:

Kamerstukken 11  1997-1998.  25  810,  nr.  3, p. 36 C Verslag van een rondetafelgesprek): Juch
1999. p. 185: Terpstra. in: Kamerstukken Il 1997-1998,25 810. nr. 6. p. 14 (Verslag van een
notaoi·erleg): Vereniging voor Belastingwetenschap  1998, p. 31.
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Toch betekent de invoering van een forfaitaire rendementsheffing niet dat
de vennootschapsbelasting vanuit het streven naar een globaal evenwicht niet langer
gerechtvaardigd is ingeval alle aandeelhouders onder de toepassing van box III
vallen. Het voornemen bestaat immers om het forfaitair bepaalde rendement te
belasten tegen een laag proportioneel tarief. Aangezien voor de winst van onder
de inkomstenbelasting vallende ondernemingen in de 21 e eeuw naar verwachting
een toptarief zal gelden van 51 tot 53%. zou het ontbreken van een vennoot-

schapsbelasting voor kapitaalvennootschappen waarvan de aandeelhouders geen
aanmerkelijk belang bezitten tot aanzienlijke verschillen in belastingdruk leiden.

4.4 De invoering van een fc,rfaitair rendement in relatie tot het onderne-

mingsbegrip

Zoals eerder aangegeven, wordt door de wetgever nog overwogen om artikel 6
Wet IB 1964 op zodanige wijze aan te passen dat degenen die feitelijk bijvoorbeeld

beleggers zijn niet langer winst uit onderneming genieten. Hierbij wordt bijvoor-
beeld gedacht aan commandieten in scheepvaart-CV's die op grond van de
vennootschapsovereenkomst gerechtigd zijn tot het liquidatie-overschot en daardoor

gebruik kunnen maken van bepaalde ondernemingsfaciliteiten. Mogelijk worden
commandieten in de toekomst zelfs vrijwel allemaal van het ondernemerschap

uitgesloten. In de nota wordt opgemerkt dat door de invoering van een forfaitair
rendement

'beleggers minder snel geneigd zullen zijn om aangemerkt te willen worden

als fiscaal ondernemer'. 57

Het knelpunt van een te ruim toepassingsbereik van artikel 6 Wet IB 1964 lijkt
zich volgens de wetgever hierdoor gedeeltelijk reeds vanzelf op te lossen.

Uit de nota blijkt niet dat deze te verwachten ontwikkeling voor de wetgever
een aanleiding vormt zich over de bestaande tweedeling in transparante en zelfstan-
dig belastingplichtige vennootschappen te beraden. Toch is hier naar mijn mening
alle aanleiding toe. Het gebrek aan rechtsvormneutraliteit wordt zonder een

aanpassing van die tweedeling slechts versterkt door de invoering van een forfaitaire

rendementsheffing. Voor goed renderende ondernemingen wordt de rechtsvorm
van een transparante CV wel bijzonder aantrekkelijk als de commandieten onder
het bereik van box III vallen. Zij worden slechts geconfronteerd met een
belastingheffing van naar verwachting 30% over een forfaitair rendement van 4%.
Voor aandeelhouders geldt daarnaast nog de voordruk van vennootschapsbelasting
over de gerealiseerde winst. terwijl bij toepassing van box I de gerealiseerde winst

57     Kamerstukken Il 1997-1998.25 810, nr. 2, p. 184 (Notal.
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wordt belast tegen een tarief dat kan oplopen tot 5 1-53%. Zeker ingeval de wetgever
het ondernemingsbegrip van artikel 6 Wet IB 1964 op zodanige wijze zou aanpassen
dat commandieten vrijwel steeds onder het bereik van box III zouden vallen, kan
naar mijn mening een toenemende fiscale vlucht in de rechtsvorm van de CV
worden verwacht.

4.5 De invoering \,an een forfaitaire rendementsheffing in relatie tot de

belastingplicht van lichanien die louter beleggen

4.5.1 De grondslag voor een :elfstandige belastingplicht van lichamen die

louter beleggen

Artikel  2,  vij fde lid, Wet Vpb 1969 bepaalt onder meer voor de  BV en NV  dat deze
lichamen worden geacht hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele

vermogen. Consequentie van deze bepaling is dat kapitaalvennootschappen niet
alleen voor het resultaat uit een objectieve onderneming, maar eveneens voor
beleggingsopbrengsten worden belast. Ook fondsen voor gemene rekening worden
zelfstandig voor beleggingsopbrengsten in de heffing betrokken.

Van Brunschot heeft verdedigd dat de vennootschapsbelasting eigenlijk is
bedoeld als een de inkomstenbelasting aanvullende belasting over ondernemings-
winst.SK Naar zijn mening bestaat er geen rechtvaardigingsgrond voor de heffing
over beleggingsresultaten.59 Wel vindt hij het acceptabel dat ter bevordering van
de uitvoerbaarheid van de Wet Vpb  1969 het beleggingsvermogen van kapitaalven-
nootschappen die een objectieve onderneming drijven fictief tot het onderne-
mingsvermogen wordt gerekend. Kritiek heeft hij echter op de belastingplicht van
het fonds voor gemene rekening. Tevens concludeert hij dat fiscale faciliteiten
voor beleggingsmaatschappijen hun rechtvaardiging vinden in

'het feit dat de heffing van vennootschapsbelasting over beleggingsresultaten
in wezen als onjuist wordt ervaren'.

Van Brunschot moet worden toegegeven dat ook de wetgever ten tijde van de
totstandkoming van de Wet Vpb 1969 wezenlijke verschillen zag tussen lichamen
die een objectieve onderneming drijven en lichamen die louter beleggen.60 Toch

is de gedachte van de wetgever naar mijn indruk een andere geweest. Voor
aandeelhouders geldt dat hun aandelen bronnen van inkomen vormen. Ten aanzien
van het fonds voor gemene rekening meende de wetgever de participaties, in plaats

58 Van Brunschot 1970. p. 16.
59 Vgl. te\'ens Van Howe 1994, p. 57-59; Udink 1963. p. 282.
60   Zie voor het fiscale onderscheid tussen een objectieve onderneming en het beleggen o.a.

Hofstra/Stevens  1998, p.  124-125. Van Lindonk  1990 H. p. 131-150: Offermans  1997. p. 25-30.
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van de afzonderlijke bestanddelen van het fondsvermogen, eveneens als bronnen
van inkomen te moeten aanmerken.61 Consequentie van dit uitgangspunt was dat

gereserveerde resultaten, waaronder die uit beleggingen, slechts rechtstreeks zouden
kunnen worden belast bij de entiteiten zalf en nog niet bij de deelnemers-natuurlijke
personen.62 Gereserveerde resultaten vormden namelijk nog geen inkomen voor
die deelnemers, al erkende de wetgever wel dat de beleggingen van het als
tussenschakel fungerende lichaam uiteindelijk de wezenlijke inkomensbronnen
voor de beleggers vormden.63 Daarom vond de wetgever eveneens een rechtvaardi-

gingsgrond voor de vennootschapsbelastingheffing over beleggingsopbrengsten
van lichamen, en wel als een de inkomstenbelasting aanvullende belasting.

64

Aangezien de wetgever natuurlijke personen die via een zelfstandig
belastingplichtig lichaam beleggen zoveel mogelijk op gelijke wijze wilde behande-
len als degenen die rechtstreeks beleggen,  werd in artikel  28 Wet Vpb  1969  een
speciaal regime voor beleggingsinstellingen vastgelegd.65 Bij toepassing van dit

regime is over de winst geen vennootschapsbelasting verschuldigd. De beleggingsin-
stelling is weliswaar vennootschapsbelastingplichtig, maar de belasting bedraagt
0% van het belastbare bedrag. Belangrijkste voorwaarde voor toepassing van dit

regime is dat de winst van de beleggingsinstelling binnen acht maanden na het
einde van het jaar wordt uitgekeerd. Als aan deze doorstootverplichting wordt
voldaan, worden de beleggingsopbrengsten van de instelling bij de deelnemers-

natuurlijke personen in de inkomstenbelastingheffing betrokken. De omvang van
de doorstootverplichting kan worden vastgesteld aan de hand van de door de
beleggingsinstelling berekende fiscale winst. Via de aangifte vennootschapsbelasting
kan derhalve jaarlijks door de fiscus worden gecontroleerd of aan de doorstootver-

plichting is voldaan.

4.5.2 Consequenties van de invoering van een forfaitaire rendementsheffing

De invoering van een forfaitaire rendementsheffing ten aanzien van vermogen werpt
een nieuw licht op de fiscale behandeling van onder de toepassing van artikel 28

Wet Vpb 1969 vallende beleggingsinstellingen en van andere kapitaalvennootschap-
pen en fondsen voor gemene rekening die louter beleggen. Met een dergelijke hef-
fing wordt de draagkrachtgedachte zoals die ten grondslag ligt aan de huidige Wet
IB 1964 immers in wezen losgelaten. Voor het tijdstip van de inkomstenbelasting-

61 Vgl. Kamerstukken Il  1967-1968,6 000, nr.  17. p. 8 (TNvW): Kamerstukken II 1968-1969,
6000, nr. 22, p. 12 en p. 15(NMvA), Kamerstukken I 1968-1969,6 000. nr. 179. vraag 37
(EV).

62 Vgl. Kamerstukken II 1968-1969,6 000, nr.  22, p.  15 (NMvA); Kamerstukken II  1968-1969,
6 000. nr. 25, vraag 28a, vraag 29 en vraag 29b (Verslag van het Mondeling Overleg)

63     Kamerstukken II 1968-1969.6 000. nr. 22. p. 12 en p. 15 (NMvA).
64 Zie hierover verder hoofdstuk 2, paragraaf 5.2 en 5.3.
65     Kamerstukken Il 1968-1969,6 000, nr. 22, p. 12 (NMvA).
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heffing is het binnen een forfaitaire rendementsheffing niet van belang of de partici-
patie in een collectieve belegging in zijn geheel als bron van inkomen wordt
aangemerkt, of dat de afzonderlijke beleggingen de bronnen van inkomen voor
de deelnemers vormen. Het uitgangspunt dat lichamen die louter beleggen vennoot-
schapsbelasting zijn verschuldigd, wordt daarmee voorzover de deelnemers-
natuurlijke personen onder de toepassing van box HI vallen niet langer gerechtvaar-
digd met het argument dat zonder die heffing de belastingheffing over de gereser-
veerde winst zou kunnen worden uitgesteld.

Uit het voorgaande kan evenwel nog niet worden afgeleid dat de doorstootver-
plichting in het fiscale regime van beleggingsinstellingen hoe dan ook zou kunnen
vervallen of dat zelfs alle kapitaalvennootschappen en fondsen voor gemene
rekening die louter beleggen zouden kunnen worden vrijgesteld van vennootschaps-
belasting. Probleem is namelijk dat ook aanmerkelijkbelanghouders, ondernemers,
lichamen en in het buitenland woonachtige natuurlijke personen kunnen deelnemen
in dergelijke lichamen.66 Voor hen blijft het na invoering van de belastingplannen
voor de 21 e eeuw van belang of de afzonderlijke bestanddelen van het beleggings-
vermogen rechtstreeks aan hen worden toegerekend. Indien een fiscale transparantie
ontbreekt. is van een rechtstreekse toerekening geen sprake. Zonder vennootschaps-
belastingheffing of zonder doorstootverplichting als voorwaarde voor toepassing
van het 0%-tarief, kan dan de belastingheffing over beleggingsopbrengsten door
winstreservering worden uitgesteld.

In het volgende hoofdstuk kom ik terug op de vraag of de afzonderlijke
vermogensbestanddelen van lichamen die louter beleggen naar wenselijk recht
direct zouden moeten worden toegerekend aan de individuele deelnemers. Uitgaande
van de bestaande situatie kan ten minste worden geconcludeerd dat het fiscale
regime voor beleggingsinstellingen ten gevolge van de invoering van een forfaitaire
rendementsheffing zou kunnen worden aangepast. Voorzover de aandelen of
participaties in handen zijn van binnenlands belastingplichtige natuurlijke personen
die onder de toepassing van box III vallen. bestaat er namelijk geen rechtvaar-
digingsgrond meer voor de doorstootverplichting. Probleem is echter dat bij fondsen
voor gemene rekening, in verband met de vrije verhandelbaarheid van de participa-
ties, en bij NV's die toonderaandelen hebben uitgegeven niet controleerbaar is
wie de deelnemers zijn. Anders ligt dat voor NV's die aandelen op naam hebben
uitgegeven en voor BV 's. Voor beleggingsinstellingen die tot deze laatste categorie
lichamen behoren, zou de doorstootverplichting kunnen vervallen indien en voorzo-
ver de aandelen worden gehouden door binnenlands belastingplichtige natuurlijke
personen op wie box III van toepassing is.

66 Zelfstandig helastingplichtige lichamen en in het buitenland woonachtige natuurlijke personen
mogen overigens maar in beperkte mate deelnemen in een onder artikel 28 Wet Vpb 1969 vallende
beleggingsinstelling. Zie omtrent de rraag of dit voor buitenlandse natuurlijke personen strijdig
is met de nondiscriminatiebepaling in verdragen Bongaarts & Essers  1993. p.  163- 164.
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Naar mijn mening zou zelfs verder kunnen worden gegaan. NV's en BV's
die louter beleggen en slechts aandelen op naam hebben uitgegeven aan binnenlands
belastingplichtige natuurlijke personen die onder de toepassing van box III vallen.
zouden naar mijn indruk geheel kunnen worden vrijgesteld van vennootschapsbelas-
ting. De vaststelling van de fiscale winst in het regime van de fiscale beleggings-
instelling dient namelijk ter controle of aan de voorwaarden voor toepassing van
het fiscale regime voor de beleggingsinstelling wordt voldaan.67 Aan de hand van
de fiscale winst van de beleggingsinstelling kan aldus de omvang van de
doorstootverplichtig worden vastgesteld. Zonder doorstootverplichting is er geen
noodzaak meer voor een belastingheffing tegen het 0%-tarief. Het lichaam kan
alsdan van vennootschapsbelasting worden vrijgesteld.

4.5.3 De positie van (ianmerkelijkbelanghouders

Indien het huidige regime van de inkomsten uit vermogen in de 21 e eeuw wordt
vervangen door een forfaitaire rendementsheffing tegen een tarief van 30%, dient
tevens de fiscale behandeling van aanmerkelijkbelanghouders in beleggingsinstel-
lingen te worden heroverwogen. Naar huidig recht wordt de aanmerkelijkbelang-
winst uit onder artikel 28 Wet Vpb 1969 vallende beleggingsinstellingen, in
afwijking van de hoofdregel, belast tegen het tabeltarief.68 Het enige verschil met

overige aandeelhouders in beleggingsinstellingen is dat niet alleen reguliere
voordelen, maar ook vervreemdingsvoordelen in de heffing worden betrokken.

De wijziging van het regime van de inkomsten uit vermogen in de 21 e eeuw
zou naar mijn mening ten minste moeten leiden tot een tariefswijziging voor
aanmerkelijkbelangwinst uit onderartikel 28 Wet Vpb 1969 vallende beleggingsin-
stellingen. Indien voor het forfaitaire rendement van box III eenzelfde belastingtarief
zou gaan gelden als voor gewone aanmerkelijkbelangwinst, vervalt immers het
argument om aanmerkelijkbelangwinst uit fiscale beleggingsinstellingen tegen een
afwijkend tarief te belasten.

De vraag kan echter worden gesteld of ten aanzien van zelfstandig belasting-
plichtige lichamen die louter beleggen uberhaupt nog wel een onderscheid zou
moeten worden gemaakt tussen aanmerkelijkbelanghouders en overige deelnemers.

Gelet op de grondslag van de huidige aanmerkelijkbelangregeling moet die vraag
mijns inziens ontkennend worden beantwoord. Het huidige aanmerkelijkbelang-
regime is gebaseerd op de gedachte dat aanmerkelijkbelanghouders, anders dan
overige deelnemers. te vergelijken zijn met ondernemers. Het regime is van
toepassing bij een belang van minimaal 5% in het geplaatste kapitaal van een

67 Zie hierover Bongaarts & Essers  1993. p.  180.
68    Art. 57a, derde lid. onderdeel b, Wet IB 1964.
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lichaam. Achtergrond daarvan is dat de wetgever bij een belang van deze omvang
een zodanige betrokkenheid bij een onderneming heeft verondersteld,

'dat het subjectieve belang bij de onderneming als een mengvorm van
ondernemen en beleggen kan worden beschouwd'. 69

Aldus heeft de wetgever een voor de praktijk goed hanteerbaar criterium geYntrodu-
ceerd aan de hand waarvan een tweedeling moet worden gemaakt tussen

aanmerkelijkbelanghouders en overige deelnemers, waarmee overigens niet altijd
evenveel recht wordt gedaan aan de materiele werkelijkheid. Indien een kapitaalven-
nootschap louter belegt, ontbreekt echter een objectieve onderneming, zodat een
aandeelhouder uit hoofde van zijn aandeelhouderschap en 'betrokkenheid' bij de
vennootschap feitelijk geen ondernemer kan zijn, zelfs niet ingeval hij alle aandelen

in de vennootschap zou bezitten. Alsdan is er in het systeem van de Wet IB 1964
geen rechtsgrond om hem anders dan overige aandeelhouders te behandelen.

Naar huidig recht valt er ter voorkoming van misbruik nog wel wat voor te
zeggen om het aanmerkelijkbelangregime in deze situatie toch toe te passen. Binnen
het objectieve regime van de inkomsten uit vermogen kan de belastingheffing onder
omstandigheden immers aanzienlijk worden gereduceerd door niet rechtstreeks
maar via een kapitaalvennootschap te beleggen. Oorzaak hiervan is het feit dat
bij vervreemding van de aandelen in de tussengeschoven kapitaalvennootschap
de gerealiseerde vermogensmutaties buiten de heffing blijven. Daarbij moet wel
worden aangetekend dat ook aandeelhouders met een gering belang gezamenlijk
van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.70 Na invoering van een forfaitaire
rendementsheffing voor vermogen zie ik in ieder geval geen argumenten meer om
het aanmerkelijkbelangregime toe te passen ten aanzien van lichamen die louter
beleggen. Ook voor natuurlijke personen die een belang hebben van minimaal 5%
in het geplaatste kapitaal van een dergelijk lichaam zou naar mijn mening de
forfaitaire rendementsheffing van box III moeten gelden.

Stel dat het aanmerkelijkbelangregime in de 21 e eeuw buiten toepassing zou
blijven ten aanzien van lichamen die slechts beleggen, dan zou ook een wijziging
van de activiteiten die door een kapitaalvennootschap worden verricht de toepassing
van het aanmerkelijkbelangregime kunnen doen eindigen. Zo zou niet langer sprake
zijn van een aanmerkelijk belang ingeval een holdingmaatschappij haar enige
werkmaatschappij zou verkopen of liquideren en de verkregen gelden zou
aanwenden ter belegging. Aangezien het niet langer aanwezig zijn van een aanmer-
kelijk belang als een fictieve vervreemding wordt aangemerkt,71 zou alsdan dienen

69    Kamerstukken Il 1995-1996,24 761, nr. 3. p. 5 (MvT).
70    Denk bv. aan rentegroeifondsen.
71        Zie naar huidig recht art. 20a, zesde lid, onderdeel h, Wet IB  1964.
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te worden afgerekend over de waarde in het economische verkeer van het belang
verminderd met de verkrijgingsprijs.

72

Naar huidig recht geeft artikel 20e Wet IB  1964 een doorschuiffaciliteit voor
de situatie waarin niet langer sprake is van een aanmerkelijk belang. Verkoopt
een aanmerkelijkbelanghouder bijvoorbeeld een gedeelte van zijn aandelen

waardoor hij niet langer voldoet aan het 5%-criterium van artikel 20c, derde lid,
Wet IB 1964, dan hoeft hij slechts af te rekenen over de gerealiseerde winst ten
aanzien van de verkochte aandelen. De belastingheffing over de waarde in het
economische verkeer verminderd met de verkrijgingsprijs van de resterende
aandelen kan worden uitgesteld. Reden daarvoor is dat ten aanzien van die aandelen

geen sprake is

'van een financiele transactie waarvan de opbrengst gedeeltelijk voor de betaling
van belasting over de winst uit aanmerkelijk belang kan worden aangewend'.

73

In zoverre is derhalve ook geen sprake van een draagkrachtverhoging in de zin
van een verhoging van het besteedbare inkomen. Het is de vraag of de doorschuiffa-
ciliteit ook toepasbaar zou moeten zijn ingeval een holding haar enige werkmaat-

schappij zou verkopen of liquideren en daarna nog slechts beleggingen zouden

resteren, ten gevolge waarvan in het door mij voorgestelde systeem de toepassing
van het aanmerkelijkbelangregime zou eindigen. Naar mijn mening zou de door-
schuiffaciliteit hier niet hoeven te gelden. Weliswaar verkrijgt de aandeelhouder-

natuurlijke persoon nog geen contanten waarmee de verschuldigde belasting kan
worden voldaan, er is echter wel een financiele transactie verricht door de
holdingmaatschappij. Na overdracht of liquidatie van de werkmaatschappij bestaat
er geen noodzaak meer de gelden in die holdingmaatschappij te laten.74 Het ge-
schetste geval verschilt dan ook niet wezenlijk van de situatie waarin een
ondernemer zijn onderneming verkoopt of een aandeelhouder-natuurlijke persoon
zijn rechtstreeks gehouden werkmaatschappij verkoopt en de ontvangen gelden
aanwendt ter belegging.

72     Vgl. het huidige art. 20c, eerste en vierde lid. Wet IB 1964.
73     Kamerstukken II 1995-1996.24 761. nr. 3. p. 70 (MvT).
74 Vgl. Kamerstukken II  1995-1996. 24 761. nr. 3, p. 35 (MvT); Kamerstukken 11  1996-1997,24

761, nr. 7, p. 57 (NV).
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5            Rechtsvormneutraliteit

5.1 Inleiding

In het begin van dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten weergegeven waaraan het
heffingssysteem ten aanzien van vennootschappen naar mijn mening zou moeten
worden aangepast. Een wetswijziging in de door mij bedoelde zin heeft als
belangrijkste consequentie dat een grotere fiscale rechtsvormneutraliteit ontstaat
tussen de naar rechtsvorm te onderscheiden vennootschappen. Verschillende auteurs
hebben vooral ter bereiking van hetzelfde doel gepleit voor een ondernemings-
winstbelasting. In reactie op de verschillende voorstellen voor een ondernemings-
winstbelasting hebben enkele auteurs kritiek geleverd, welke er in wezen op neer-
komt dat een grotere fiscale rechtsvormneutraliteit helemaal niet nodig is. Hierna
bespreek ik of die kritiek terecht is.

5.2 Aard en omvang van de onderneming in verband met de keuze voor ee,1

recjitsvorm

In het huidige systeem is het inkomstenbelastingregime van de winst uit onderne-
ming fiscaal het voordeligst voor ondernemingen met een geringe winstgevendheid.
Komt de winst. bij vennootschappen gedeeld door het aantal deelnemers. boven
een bepaald niveau, dan leidt daarentegen het regime voor de vennootschapsbelas-
ting doorgaans tot een lagere belastingdruk. Bij lage winsten verdient voor
natuurlijke personen uit fiscale overwegingen derhalve de rechtsvorm van een
eenmanszaak of transparante personenvennootschap de voorkeur en bij hoge
winsten de rechtsvorm van een kapitaalvennootschap.

Sommige auteurs zijn van mening dat een eenmanszaak en personenvennoot-
schap ook uit andere dan fiscale overwegingen de meest aangewezen rechtsvormen
zijn voor kleine, minder winstgevende ondernemingen. Anders zou gelden ten
aanzien van grote ondernemingen, voor wie ook de rechtsvorm van een kapitaalven-
nootschap in het algemeen in fiscaal opzicht gunstiger is. Vandaar dat deze auteurs
een grotere rechtsvormneutraliteit tussen de te onderscheiden rechtsvormen niet
nodig achten.

Zo stelt Grapperhaus:

'In zoverre past de belastingheffing zich aan de maatschappelijke realiteit aan,
dat de persoonlijke ondernemingsvorm welke in het algemeen de meest gunstige
rechtsvorm is voor kleine ondernemingen ook fiscaal voor deze het beste past,
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terwijl de rechtsvorm der NV, welke voor grote ondernemingen de incest
aangewezene is voor deze ook fiscaal het gunstigst is'.75

In het volgende citaat uit de parlementaire geschiedenis. waar wordt ingegaan op
de betekenis van de vennootschapsbelasting. wordt nog verder gegaan:

'Meer gepreciseerd is de betekenis van deze belasting hierin gelegen. dat het
fiscale regime voor de sector van de bedrijvige rechtspersonen en van de

persoonlijke ondernemingen in haar geheel een zeker evenwicht bereikt. een

toestand waarbij als meer algemeen verschijnsel wordt voorkomen dat.
aangelokt door een overwegend gunstiger fiscale positie. belangrijke aantallen

ondernemi,igen die, naar liaa,· ciard en oinrang beoordeeld, bepaaldelijk niet
in aanmerking zc,uden im,eten komen om iii de von,1 vall een naamlc,ze vennoot-

schap te worden georganiseerd (eigen curs.). naar de sector van rechtspersonen
76

emigreren

Uit deze passage lijkt te moeten worden afgeleid dat de fiscale wetgever de

rechtsvorm van een kapitaalvennootschap niet passend vond voor kleine en mogelijk
zelfs middelgrote (besloten) ondernemingen. Hij erkende elders in de parlementaire

geschiedenis namelijk uitdrukkelijk dat voor die ondernemingen de druk van

inkomstenbelasting over de winst uit onderneming lager ligt dan de druk van
vennootschapsbelasting plus inkomstenbelasting over uitgedeelde winst.77 Ook

gafhij aan dat dit voor grote ondernemingen veelal andersom ligt. De mogelijkheid

de onderneming in die situatie in de vorm van een kapitaalvennootschap te drijven,
werd ook voor besloten verhoudingen expliciet geaccepteerd.78 Met de tweedeling

in onder de inkomstenbelasting en onder de vennootschapsbelasting vallende

ondernemingen werd door de wetgever niet beoogd afhankelijk van de aard en
omvang van de onderneming een bepaalde rechtsvorm te stimuleren.79 Wel werd

blijkbaar aangenomen dat de fiscaal voordeligste rechtsvorm in het algemeen ook

in andere opzichten de meest geschikte rechtsvorm zou zijn.
In zoverre gaat het standpunt van Schonis, zoals hij dat verdedigt in zijn

dissertatie, verder.8' Hij ziet geen heil in een ondernemingswinstbelasting. In plaats

daarvan stelt hij voor om het regime van de winst uit onderneming in de inkomsten-

belasting aantrekkelijker te maken door de belastingdruk te maximeren op het tarief

van de vennootschapsbelasting. De inkomstenbelastingheffing over de winst zou

in zijn voorstel een eenmalige eindheffing blijven. De rechtsvorm van een

75     Grapperhaus 1966, p. 86. Vgl. tevens p. 51. p. 75-76 en p. 83.

76    Kamerstukken Il 1958-1959,5 380, nr. 3, p. 16 lk (MvT).
77     Kamerstukken Il 1959-1960.5 380 & 6000, nr. 9. p. 17 lk (Nota).
78      Kamerstukken II 1959-1960.5 380 & 6000. nr. 9. p. 4 Ik en p. 17 lk (Notal.
79     Zie o.a. Kamerstukken 11 1961-1962,5380, nr. 16, p. 3 rk(VV).
80    Schonis 1985, p. 17-18. Zie tevens Schonis 1983. p. 42-44.
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eenmanszaak of transparante personenvennootschap zouden daardoor ook bij hogere
winsten voordeliger worden dan die van een BV, omdat bij die laatste rechtsvorm
naast de betaalde vennootschapsbelasting nog een inkomstenbelastingclaim bij
de aandeelhouders rust. Over de consequenties van zijn voorstellen merkt Schonis
OP:

'Uit oogpunt van deregulering zal er een gunstig gevolg ontstaan. De
ondernemers zijn niet meer genoodzaakt de BV-vorm te kiezen omwille van
de continuiteit van hun ondernemingen. Zelfs acht ik (...) waarschijnlijk dat
een 'retour' naar de eenmanszaak. de maatschap. de commanditaire vennoot-
schap en de vennootschap onder firma optreedt. Wat in de NV- en BV-vorm
overblijft op de lange duur. zullen alleen de grote tot zeer grote ondernemingen
en de niet-familiegebonden ondernemingen zijn. Het afnemende beroep op
de BV zal, maatschappelijk bezien. leiden tot een duidelijker beeld van de
onderneming en de ondernemer, waardoor de verantwoordelijkheden weer op
hun juiste betekenis geschat worden'

Ook recentelijk heeft Schonis er nog voor gepleit de inkomstenbelastingheffing
over winst uit onderneming te maximeren tot het vennootschapsbelastingtarief.81
Wel merkte hij toen op:

'De BV-vorm is een normale rechtsvorm voor het bedrijfsleven geworden. die
ook door het midden- en kleinbedrijf gebruikt wordt. zowel op fiscale als op
juridische gronden'

5.3 De leer der materi2le kenmerken

De hiervoor weergegeven standpunten in de fiscale literatuur wijzen in de richting
van de leer van de materiele kenmerken in het vennootschapsrecht. Die leer was
uitgangspunt voor Meijers in zijn ontwerp voor een NBW, zoals tot uitdrukking
komt in zijn toelichting op het ontwerp Boek 2 BW:

'Waar echter wei tegen gewaakt dient te worden, is. dat de verschillende typen
van rechtspersonen zich enkel door formele kenmerken zouden onderscheiden.
zodat alle vormen door elkaar voor een zelfde organisatie met een zelfde doel
konden worden gebruikt. Helaas is het thans zo gesteld, dat een organisatie
vrijelijk die vorm van rechtspersoon kan kiezen, die haar oprichters het meest
aanstaat. (...)
Een wetgever, die zijn dwingende bepalingen wenst te zien geeerbiedigd, moet
materiele kenmerken voor de verschillende soorten rechtspersonen opstellen,

81        Schonis  1996 H. p. 215-216.
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zodat iedere vorm beantwoordt aan een bijzondere door de wet erkende
behoefte'.82

Ook openbare personenvennootschappen waren in de opzet van Meijers rechtsperso-
nen83 en dienden zich door materiele kenmerken van andere rechtspersonen te
onderscheiden.84 Die materiele kenmerken komen tot uitdrukking in de omschrijving

van de te onderscheiden rechtsvormen. 85

Zo duidt artikel 2:64, eerste lid, BW de NV aan als een rechtspersoon met
een in overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal, waarbij de aandeelhouder niet

persoonlijk aansprakelijk is voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt
verricht. De omschrijving van de BV in artikel 2: 175, eerste lid, BW wijkt in zoverre

af dat wordt bepaald dat er geen aandeelbewijzen worden uitgegeven en de aandelen

niet vrij overdraagbaar zijn. En artikel 7A: 1655 BW omschrijft de maatschap, die

volgens de heersende leer nog geen rechtspersoon is, als de overeenkomst waarbij
meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het

oogmerk het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen. Zoals Van Schilfgaarde
opmerkt, worden de verschillende rechtsvormen met hun omschrijving niet scherp
van elkaar afgebakend. Gevolg is dat het doel de verschillende rechtsvormen te
onderscheiden naar materiele kenmerken slechts ten dele wordt bereikt. 86

Intussen wordt wel verdedigd dat het belang van de leer der materiele
kenmerken voor de rechtspersonen van Boek 2 BW verder is afgenomen door de

87

omzettingsregeling van artikel 2:18 BW, zoals deze sinds 1 januari 1992 geldt.
Raaijmakers bepleit inmiddels zelfs een verruiming van de omzettingsregeling door
omzetting ook buiten Boek 2 BW mogelijk te maken. Zo zou in zijn opvatting een
VOF zich eenvoudig moeten kunnen omzetten in een BV en omgekeerd.88

Uit andere ontwikkelingen kan eveneens worden afgeleid dat het belang van
de leer der materiele kenmerken verder is afgenomen. Raaijmakers merkt in dit
verband het volgende op:

'de leer der materiele kenmerken is in essentie vervangen door een systeem
van formele kenmerken en rechtsvormen worden op 'onconventionele' wijze
gebruikt voor velerlei activiteiten. De rechtswerkelijkheid werd anders dan

eertijds voorzien. De wetgever hield die ontwikkeling niet tegen, maar reageert

82     Meijers 1954. p. 131.
83    Art. 2.1.3 NBW.
84      Meijers 1954. p.  132.
85 Van Schilfgaarde 1979. p. 14: Timmerman 1991. p. 877.
86 Van Schilfgaarde 1979. p. 17. Vgl. tevens Dijk & Wachter 1972. p. 19. Polak 1976. p. 123:

Timmerman 1991, p 877-878.
87        Raaijmakers  1996. p. 11, Raaijmakers  1997 I. p. 439, Timmerman  1991. p. 878. Vgl. tevens

Van Schilfgaarde 1983 II. p. 70-71. Kritischer hierover is Maeijer 1983, p. 245-250.

88     Raaijmakers 19971, p. 437-443: Raaijmakers 1999, p. 37-38. Vgl. Nederlands Genootschap
van Bedrijfsjuristen 1998. p. 2: Vereeniging Handelsrecht 1999. p. 16 (Mohr): p. 38 (Maeijer).
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door dwingende regels door te trekken naar rechtsvormen waarbij die in
oorsprong niet of minder pasten. Ondernemingsrechtelijke normen, zoals de
WOR. zijn zonder meer rechtsvorm-onafhankelijk'.89

De wettelijke erkenning dat ook kapitaalvennootschappen een besloten karakter
kunnen hebben. kan eigenlijk reeds worden afgeleid uit de wettelijke omschrijving
van de BV.  Haar besloten karakter komt tot uitdrukking in het materiele kenmerk
dat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn. Ook het onderscheid grote en kleine
ondernemingen is meer rechtsvornionafhankelijk geworden." Illustratief hiervoor
is bijvoorbeeld de twaalfde EG-Richtlijn naar aanleiding waarvan specifieke
bepalingen voorde eenpersoonskapitaalvennootschap zijn ingevoerd. Achtergrond
van deze Richtlijn vormde de gedachte dat aan individuele ondernemers onder
voorwaarden de mogelijkheid moest worden geboden om hun aansprakelijkheid
te beperken voor verplichtingen die in het kader van hun onderneming waren
ontstaan. Nederland kende reeds de eenpersoons-BV en -NV, maar kenmerkend
voor de Richtlijn was nu juist dat zij verband hield met het streven de oprichting
van kleine en middelgrote ondememingen te stimuleren.92 Aan de andere kant werd
door de wetgever het bestaan van grote eenmanszaken en personenvennootschappen
erkend. Zo geldt de verplichting een ondernemingsraad in te stellen voor iedere
'ondernemer', natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een onderneming in stand
houdt waarin in de regel minimaal vijftig personen werkzaam zijn." En ook voor
de toepassing van Hoofdstuk II van het SER-Besluit Fusiegedragsregels is
bijvoorbeeld niet de rechtsvorm van de onderneming, maar de hoeveelheid
werknemers bepalend.

5.4 Conclusie

De gedachte dat de aard en omvang van de onderneming zonder meer bepalend
zou moeten zijn bij de keuze voor een personen- dan wel kapitaalvennootschap
is niet (meer) van deze tijd. Zij paste bij Meijers leer der materiele kenmerken,
waarvan de achtergrond lag in het streven dat dwingendrechtelijke bepalingen die
golden voor een bepaalde rechtsvorm zouden worden geeerbiedigd. De wettelijke
onischrijvingen van de te onderscheiden rechtsvormen en de praktijk laten evenwel
zien dat er geen scherpe afbakening bestaat. De vennootschapsrechtelijke wetgeving
heeft zich inmiddels in die zin aangepast aan de ontwikkelingen in de praktijk dat
meer rechtsvormonafhankelijke wetgeving is ingevoerd ter bescherming van de

89    Raaijmakers 1996. p. 18. Vgl. Polak 1976. p. 126. Timmerman 1991. p. 877.
90        Zie s·oor andere aspecten waaruit de wettelijke erkenning van het besloten type kapitaalzennc,ot

schap blijkt: Raaijmakers 1996. p. 23.
91 Vgl. Polak 1976, p. 125-126.
92 Zie hierover o.a. Boschma  1997. p.  11-30.
93    Art. 2. eerste lid. WOR.
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belangen van verschillende bij de onderneming betrokken (groepen van) personen.w

Daardoor is het niet (langer) bezwaarlijk dat gelijke onderneniingsactiviteiten soms
in de rechtsvorm van een kapitaalvennootschap, soms in de rechtsvorm van een

9Seenmanszaak of personenvennootschap worden gedreven.
De deelnemers kunnen in vennootschapsrechtelijk opzicht zelf een rechtsvorm-

keuze maken. Bij de keuze voor een personen- of kapitaalvennootschap zal een
afweging kunnen worden gemaakt tussen de voor- en nadelen die aan deze rechts-

vormen zijn verbonden.96 In het ene geval kan bijvoorbeeld worden gekozen voor
een BV, omdat daar als hoofdregel geldt dat geen aansprakelijkheid van aandeel-
houders bestaat voor de schulden van de vennootschap. In een ander geval kan
meer gewicht worden toegekend aan het ontbreken van dwingendrechtelijke

bepalingen welke met die uitsluiting van aansprakelijkheid samenhangen. Alsdan
kan worden geopteerd voor een VOF. waarbij de hoofdelijke aansprakelijkheid
voor lief moet worden genomen.

Is het bezwaarlijk dat ook fiscale aspecten in die afweging tussen rechtsvormen
een rol spelen? Op zichzelf niet; wei echter in zoverre er geen rechtsgrond bestaat

voor de tussen de te onderscheiden rechtsvormen bestaande fiscale verschillen.
Dit klemt te meer ingeval fiscale aspecten een dominante rol spelen bij rechtsvorm-

keuzes, zoals in het algemeen het geval is. Alsdan worden vennootschapsrechtelijke
verworvenheden in wezen door het fiscale recht geblokkeerd. Fiscale faciliteiten
voor omzetting van rechtsvormen, zoals we ten aanzien van de omzetting van een
eenmanszaak of personenvennootschap in een kapitaalvennootschap reeds kennen,97

bieden onvoldoende oplossing voor dit probleem.98 De fiscale rechtsvormdwang
neemt hierdoor niet af. Eigenlijk maken dergelijke faciliteiten binnen het huidige
systeem vrijwel alleen fiscaal geYndiceerde rechtsvormwijzigingen mogelijk."' Ik
pleit dan ook voor een opheffing van de bestaande tweedeling in transparante en

zelfstandig belastingplichtige vennootschappen. In het volgende hoofdstuk zal
daarom aan de hand van de aan het begin van dit hoofdstuk geformuleerde
uitgangspunten in hoofdlijnen een beschouwing naar wenselijk recht worden

gegeven.

94    Polak 1976, p. 126: Raaijmakers 1996. p. 12.
95 Vgl. Luijten 1974. p. 21-28: Westbroek 1974. p. 36-42.
96       Voor een overzicht verwijs ik naar o.a Asser/Maeijer  1994 (2-III). p. 55-56. Doornebal  1991.

p. 10-55, Van Schilfgaarde 1998. p. 47.
97       Art.  18 Wet IB  1964.
98        In andere zin Doomehal  1991. met name p. 247-248. Stevens  1984, p. 56.

Vgl. tevens Kamerstukken II 1997-1998.25 810, nr. 2. p 187(Nota) en Maeijer 1998, p. 5.
waar hij ten aanzien van het standpunt van 'het ministerie van Financien' het volgende vermeldt:

'Er werd nog op gewezen dat men onder de huidige fiscale wetgeving. indien men bij een bepaald
niveau aan opbrengsten behoefte heeft aan het regime van de vennootschapsbelasting. dit kati
bereiken door oprichting van en fiscaal geruisloze inbreng in een besloten vennootschap.

99 Dit geldt m.i. in het bijzonder r·oor de regeling van de geruisloze inbreng van artikel 18 Wet
IB 1964 in haar huidige vorm, waarover hoofdstuk 7, paragraaf 3.11.
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Een beschouwing omtrent wenselijk recht

1           Inleiding

In het vorige hoofdstuk heb ik aangegeven dat naar mijn mening in beginsel alle
vennootschappen die een objectieve onderneming drijven zelfstandig belastingplich-
tig zouden moeten worden en dat de inkomstenbelastingheffing en vennootschapsbe-

lastingheffing moeten worden geYntegreerd in die zin dat een dubbele heffing wordt
voorkomen. Aan de hand van deze uitgangspunten wordt in dit hoofdstuk in
hoofdlijnen een beschouwing naar wenselijk recht gegeven. Daarbij zal ik zoveel
mogelijk proberen om de wijzigingen in de huidige wetgeving in te passen.

Zoals in het vorige hoofdstuk geschetst, heeft het er tot nog toe alle schijn
van dat de in de nota 'Belastingen in de  21 e eeuw een verkenning' voorgestelde
aanpassing van de Wet IB inderdaad zal worden doorgevoerd. Naar verwachting
zal derhalve een analytisch inkomstenbelastingstelsel worden ingevoerd en zal
het huidige objectieve regime van de inkomsten uit vermogen worden vervangen
door een forfaitaire rendementsheffing. Eerder gaf ik aan dat het naar mijn mening
wenselijk zou zijn dat een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd in plaats van
een vermogensrendementsheffing. Aangezien de ontwikkelingen evenwel in de
richting wijzen dat een vermogensrendementsheffing zal worden ingevoerd, ondanks
dat in de literatuur veel kritiek wordt gegeven op het voorstel daarvoor, zal ik in
het navolgende niet alleen rekening houden met de huidige wetgeving, maar ook
met de belastingplannen voor de 2 le eeuw.

Indien alle vennootschappen zel fstandig belastingplichtig worden, de heffing
op het niveau van de vennootschap net als nu geschiedt tegen een proportioneel
tarief, en de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden geYntegreerd.
is ten aanzien van vennootschappen in wezen sprake van een ondernemings-
winstbelasting. Hierna zal ik ook kort aandacht besteden aan de belastingheffing
van eenmanszaken en mijn oordeel geven over de kwestie of eveneens voor
eenmanszaken een heffing in twee fasen wenselijk is, waardoor voor alle rechtsvor-
men in feite een ondernemingswinstbelasting zou ontstaan. Ik benadruk op deze
plaats nogmaals dat voor een ondernemingswinstbelasting niet een afzonderlijke
wet is vereist, maar dat aan een ondernemingswinstbelasting ook vorm kan worden

gegeven binnen de huidige Wet IB 1964 en Wet Vpb 1969:

1 Zie hierover tevens hoofdstuk 6, paragraaf 2.3.3.
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2            Een zelfstandige belastingplicht van personenvennootschappen die
een objectieve onderneming drijven

2.1 Inleiding

De zelfstandige belastingplicht van personenvennootschappen kan evenals die van

kapitaalvennootschappen worden vormgegeven binnen de huidige Wet Vpb 1969.
Ik ben van mening dat zij voor alle personenvennootschappen zou moeten gelden
mits zij in fiscale zin een objectieve onderneming drijven. Aan de ene kant stel
ik derhalve een ruime regeling voor door de zelfstandige belastingplicht onafhanke-
lijk te laten zijn van het uitkerings- en reserveringsbeleid van de vennootschap.
Aan de andere kant beperk ik de zel fstandige belastingplicht van personenvennoot-
schappen tot die vennootschappen die een objectieve onderneming drijven. Hierna
zal ik een en ander toelichten.

2.2 Zelistandige belastingplicht onafliankelijk van het uitkerings- en

reserveringsbeleid

Het uitkerings- en reserveringsbeleid kan sterk verschillen per vennootschap. Bij
maatschappen en  VOF' s zullen over het algemeen gedurende het boekjaar reeds
voorschotten op de uiteindelijk vast te stellen winst worden uitgekeerd. Veelal
zullen de vennoten voor hun levensonderhoud immers afhankelijk zijn van hetgeen
zij uit de vennootschap ontvangen. De mogelijkheid voorschotten uit te keren zal
haar grondslag vinden in de vennootschapsovereenkomst dan wel moeten zijn geba-
seerd op een unaniem door de vennoten genomen besluit. Bij besloten kapitaalven-
nootschappen zullen de aandeelhouders, in plaats van voorschotten, in het algemeen
in hun hoedanigheid van werknemers loon uit dienstbetrekking van de vennootschap
ontvangen, waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Het is denkbaar dat voorlopige vennootschapsresultaten in hun volle omvang
reeds gedurende het boekjaar in de vorm van voorschotten aan de vennoten ter

beschikking worden gesteld. Een dergelijke situatie kan zich afhankelijk van de
inhoud van de statuten ook bij kapitaalvennootschappen voordoen, zij het dat
kapitaal- en vermogensbeschermende bepalingen daar wel grenzen kunnen stellen
aan de omvang van de uitkeringen. Indien de afzonderlijke deelnemers aldus direct
de beschikking zouden krijgen over hun volledige aandeel in de resultaten van
de vennootschap, is het niet strijdig met de draagkrachtgedachte om hen rechtstreeks
in de inkomstenbelastingheffing te betrekken. Toch acht ik het niet wenselijk om
alsdan af te wijken van het door mij gekozen uitgangspunt dat zowel personen-
als kapitaalvennootschappen zelfstandig belastingplichtig zouden moeten zijn.
Het zou de wetgeving naar mijn mening nodeloos gecompliceerd maken. Uit hetgeen
ik besprak ten aanzien van het standpunt van 'het ministerie van Financien' omtrent
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de fiscale aspecten van openbare personenvennootschappen naar komend recht,

valt reeds at' te leiden dat het nauwelijks mogelijk is om aan de hand van een
theoretisch juist en praktisch hanteerbaarcriterium een tweedeling te maken tussen
zelfstandig belastingplichtige en transparante vennootschappen.2 Complicaties
zouden bovendien ontstaan indien er een wijziging zou optreden in het uitkerings-
en reserveringsbeleid. Voor een rechtvaardige op de draagkrachtgedachte
gebaseerde inkomstenbelastingheffing is het ook niet nodig om vennootschappen
transparant te doen zijn in de situatie waarin de resultaten rechtstreeks ter
beschikking worden gesteld aan de afzonderlijke deelnemers. Daaraan wordt ook
recht gedaan ingeval de vennootschap zelfstandig belastingplichtig is. mits in de
inkomstenbelastingheffing bij de deelnemers maar rekening wordt gehouden met
de voordruk van de vennootschapsbelasting

2.3 Zelfstandige belastingplicht mits sprake is van een objectieve onderne-

111 ill g

2.3.J Inleiding

Alleen personenvennootschappen die een objectieve onderneming drijven, zouden
naar mijn mening zelfstandig belastingplichtig moeten worden. Naar huidig recht
geldt reeds voor de niet in artikel 2, eerste lid, onderdeel a tot en met c, Wet Vpb

genoemde verenigingen en andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen dat zij
slechts vennootschapsbelastingplichtig zijn indien (en voorzover)3 zij een objectieve

onderneming drijven. Een objectieve onderneming wordt in het algemeen gedefi-
nieerd als een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal waarmee wordt beoogd
om door deelname aan het maatschappelijke productieproces winst te behalen.

Personenvennootschappen met een afgeleid winstoogmerk zouden naar mijn
mening hun fiscale transparantie kunnen behouden. Uit de beperking van de
zelfstandige belastingplicht tot personenvennootschappen die een objectieve

onderneming drijven, volgt dat beleggingsmaatschappen in mijn voorstel eveneens
transparant blijven. Hierna zal ik toelichten waarom de transparantie voor deze
twee typen personenvennootschappen mijns inziens zou moeten worden gehand-
haafd. Tevens bespreek ik hoe de invoering van een zelfstandige belastingplicht
voor personenvennootschappen zich verhoudt tot de fiscale behandeling van het
EESV.

2        Zie hoofdstuk 3. paragraaf 6.3.
3        Zie art. 2. eerste lid. onderdeel d. Wet Vpb 1969. Op de vraag of deze beperking in de omvang

van de belastingplicht ook zou moeten gelden voor personenvennootschappen die een objectieve
onderneming drijven. ga ik in paragraaf 2.3.5 van dit hoofdstuk in.
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2.3.2 Personenvennootschappen met een afgeleid \vinstoogmerk

In het kader van de vennootschapsbelastingplicht van verenigingen en andere dan

publiekrechtelijke rechtspersonen heeft de Hoge Raad verschillende arresten
gewezen met betrekking tot het ondernemingsbegrip. Zo moest de Hoge Raad in
het arrest van 6 maart  1985, BNB 1985/213 zijn oordeel uitspreken over de vraag
of een stichting die de uitvoering van een prijsregeling voor bij haar aangesloten
aannemers ten doel had, een objectieve onderneming dreef. Meer specifiek werd
met de werkzaamheden van de stichting beoogd tegenover opdrachtgevers van
de aannemers een hogere prijs te kunnen bedingen. De aldus behaalde voordelen
kwamen ten goede aan de aannemers die opdrachten aanvaardden, aan andere bij
de stichting aangesloten aannemers en aan de stichting zelf. De Hoge Raad was.
evenals het hot van mening dat de stichting een onderneming dreef. Daaraan deed

volgens de Hoge Raad niet af:

'dat belanghebbende er niet naar streeft ook voor zich zelve winst te behalen.
doch slechts beoogt geldelijke voordelen voor de bij haar aangesloten
ondernemers te bereiken.'

In het algemeen wordt uit dit arrest afgeleid dat voor het bestaan van een objectieve
onderneming niet is vereist dat het lichaam een eigen winstoogmerk heeft, maar
dat het voldoende is dat het lichaam beoogt om rechtstreeks voor zijn 'deelnemers,4
voordelen te behalen.5 Men spreekt ook wel over een 'afgeleid' winstoogmerk van
het lichaam. dat tot uitdrukking kan komen in het streven naar hogere opbrengsten
of naar lagere kosten voor zijn 'deelnemers'. In overeenstemming hiermee oordeelde
Hof Den Bosch in zijn uitspraak van 18 november 1988. BNB 1990/146, dat een
stichting welke ten doel had voor haar 'deelnemers' voordelen te behalen door
kostenbesparing, zonder dat zij voor zichzelf naar winst streefde, een objectieve
onderneming dreef.6 In casu werden de door de stichting ten behoeve van de
'deelnemers' gemaakte kosten zonder winstopslag aan hen doorberekend. De
stichting had zelf geen winst behaald, maar het belang van de belastingplicht was
voor haar gelegen in het recht op investeringsbijdragen.

4       Bij stichtingen degenen door en in wier belang de rechtspersoon in het leven is geroepen.
5        Zie o.a. Bouwman 1998, p. 49. Van Lindonk 1990 0. p.  117. Stevens  1990 I, p 636-637. Vgl.

tevens Verburg 1984, p. 72: HR 17 april 1939. NJ 1939,690. Hof Den Haag 26 augustu+ 1986.
BNB 1988/12.
Anders Van Houte  1994. p. 50. Van Houte is van mening dat uit de jurisprudentie niet blijkt
in hoeverre uitsluitend een afgeleid winststreven voldoende is om daar een subjectieve belasting-
plicht voor stichtingen op te baseren.

6      Vgl. HR 9 april 1941. B. 7320.
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Van der Geld heeft kritiek op het besproken arrest van de Hoge Raad: Naar
zijn opvatting is het onjuist om aan te nemen dat een stichting zelf een onderneming
drijft indien zij er slechts naar streeft anderen dan zichzelf winst te laten behalen.8
Een dergelijk streven zou naar zijn mening niet moeten leiden tot een belastingplicht
van de stichting, maar vanzel fsprekend wel ten gevolge kunnen hebben dat belasting
wordt geheven van die anderen. Ook Van Houte is van mening dat een stichting
alleen een objectieve onderneming kan drijven indien zij een zelfstandig
winstoogmerk heeR: Ik sluit me hierbij aan.

Naar mijn mening zou de belastingplicht van personenvennootschappen in
ieder geval niet zover moeten gaan dat personenvennootschappen reeds hun fiscale

transparantie zouden verliezen indien slechts sprake zou zijn van een 'afgeleid'
winstoogmerk. In de praktijk moet hierbij vooral worden gedacht aan personen-
vennootschappen die worden aangegaan ter besparing van ondernemingskosten
van de vennoten." Indien binnen de vennootschap zelf geen opbrengsten worden
behaald, maar de personenvennootschap slechts als middel dient om rechtstreeks
de eigen resultaten van de vennoten in positieve zin te beYnvloeden, is er geen enkele
reden om af te stappen van de fiscale transparantie. De vennootschap fungeert dan
louter als verlengstuk van de eigen activiteiten van de vennoten. Er ontstaan in
de regel geen winsten binnen de vennootschap, waarover de vennoten in beginsel
niet rechtstreeks zouden kunnen beschikken.

2.3.3 Verhouding zelfstandige belastingplicht personenvennootschappen tot

transparantie van het EESV

De vraag rijst in hoeverre het voorstel om personenvennootschappen die een
objectieve onderneming drijven zelfstandig belastingplichtig te doen zijn zich
verhoudt tot de fiscale behandeling van het EESV. Op grond van artikel 40 van
de verordening tot instelling van het EESV is het resultaat van de werkzaamheid
van het samenwerkingsverband immers slechts belastbaar bij zijn leden."  Bij het
EESV is evenals bij personenvennootschappen sprake van een overeenkomst tussen
de deelnemers. Verder geldt voor het EESV dat het, anders dan personenven-

7       Van der Geld 1997. p. 45.
8      Vgl. aantekening V-N 1985. p. 882.
9      Van Houte 1994. p. 48-51.
10 Zie daarover Asser/Maeijer 1995 (5-V), p. 57-58; Personenassociaties, I.1.4.4.

Zo blijft een personenvennootschap tussen twee zelfstandige ondernemingen die ten doel heeft
het verrichten van gezamenlijk onderzoek of het gezamenlijke gebruik van bepaaide

bedrij fsmiddelen in mijn voorstel transparant. Eveneens blijven kostenmaatschappen en kantoor-
associaties hun fiscale transparantie behouden. Zie omtrent de kwestie of kostenmaatschappen
en kantoorassociaties eigenlijk wel kunnen worden aangemerkt als een maatschap Asser/Maeijer
1995 (5-V). p. 61:Mohr 1998. p. 50-51.

11        Verordening nr.  2137/85.
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nootschappen, reeds volgens de huidige Nederlandse wetgeving rechtspersoonlijk-
heid bezit.

Naar mijn mening zijn de door mij gekozen uitgangspunten in overeenstem-
ming met de fiscale behandeling van het EESV. Artikel 3, eerste lid. van de
verordening tot instelling van het EESV bepaalt namelijk het volgende:

'Het doel van het samenwerkingsverband is de economische werkzaamheid
van zijn leden te vergemakkelijken of te ontwikkelen dan wel de resultaten
daarvan te verbeteren of te vergroten, doch niet het behalen van winst voor
zichzelf.
Zijn werkzaamheid dient samen te hangen met de economische werkzaamheid
van zijn leden en kan ten opzichte daarvan slechts een ondersteunend karakter
hebben.'

De toelichting op deze bepaling vermeldt dat het EESV niet een economische
eenheid is die losstaat en onafhankelijk is van zijn leden. Het samenwerkingsver-
band heeft niet als doel het maken van winst, waarvan slechts een gedeelte zou
worden uitgekeerd, maar zijn activiteit is er geheel op gericht om rechtstreeks de
winst van de leden te doen toenemen. Zo merkt de toelichting op dat kenmerkend
voor het samenwerkingsverband is dat de prestaties uitsluitend aan de leden
toekomen. De diensten die aan de leden worden verricht. moeten tegen kostprijs
in rekening worden gebracht. In beginsel zal het EESV dan ook geen eigen winst
maken. Mocht zich toch de situatie voordoen waarin door het samenwerkings-
verband winst wordt gemaakt, dan geldt hiervoor dat zij slechts bij de leden belast-
baar is:1

Het voorgaande impliceert dat het EESV, gelet op het arrest van 6 maart 1985.
BNB 1985/213, weliswaar in fiscale zin een objectieve onderneming kan drijven.
maar dat slechts sprake kan zijn van een 'afgeleid' winstoogmerk.13 Dit komt
duidelijk tot uitdrukking in de werkzaamheden van het EESV die als voorbeelden
in de toelichting worden genoemd.14 Zo kan er sprake zijn van een gemeen-

schappelijk inkoopbureau waarmee wordt geprobeerd om door de grootte van de
bestellingen een voordeligere prijs voor de leden te krijgen bij leveranciers. Verder
kan worden gedacht aan een gezamenlijk verkoopbureau waarbij het EESV de
bestellingen ontvangt en ze daarna volgens een vastgestelde formule verdeelt over
zijn leden. Ook een maatschap of VOF kan op deze wijze worden vormgegeven.

I 5

Zij blijft dan evenwel in mijn voorstel haar transparantie behouden. aangezien
slechts sprake is van een 'afgeleid' winstoogmerk.

12     Zie Com (73)2046. p. 30-32 en p. 62.
13 Vgl. Kamerstukken Il 1987-1988. 20651, nr. 3, p. 22(MvT): Ste,·ens 1990 11. p. 45-46.
14     Zie Com (73)2046, p. 32.
15     Vgl. Kamerstukken II 1987-1988.20 651. nr. 4 (MvT). Bijlage Il Advie+ van de Commissie

Vennootschapsrecht, p. 56: Van der Grinten  1990, p. 269.
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In ander opzicht sluit mijn voorstel eveneens aan bij de fiscale behandeling
van het EESV. De rechtspersoonlijkheid van het EESV staat namelijk niet aan zijn
transparantie in de weg. De door de verordening opgelegde fiscale behandeling
van het EESV wijkt aldus af van artikel 2, eerste lid, onderdeel d. Wet Vpb  1964
en de aan deze bepaling gegeven interpretatie door de Hoge Raad. Ook in mijn
voorstel wordt ten aanzien van de fiscale behandeling van personenvennootschappen
afstand genomen van de eventuele toekenning van rechtspersoonlijkheid. De fiscale
behandeling van personenvennootschappen zou mijns inziens volledig los moeten
staan van het antwoord op de vraag of naar komend recht aan openbare personen-
vennootschappen (onder voorwaarden) rechtspersoonlijkheid wordt toegekend.

2.3.4 Beleggingsmaatschappen

Kapitaalvennootschappen zijn niet alleen zelfstandig belastingplichtig indien zij
een objectieve onderneming drijven, maar eveneens indien zij louter beleggen.
Hetzelfde geldt voor fondsen voor gemene rekening. Uit de parlementaire
geschiedenis leid ik af dat de belastingplicht van kapitaalvennootschappen en
fondsen voor gemene rekening die louter beleggen. ten tijde van de invoering van
de Wet Vpb 1969 vooral is gebaseerd op vooronderstellingen ten aanzien  van de
draagkracht  van de deelnemers-natuurlijke personen  in deze lichamen. 16  De

wetgever beschouwde de aandelen of participaties, en niet de afzonderlijke
bestanddelen van het beleggingsvermogen. als bronnen van inkomen van de
deelnemers. Consequentie van dit uitgangspunt was dat gereserveerde resultaten
nog niet rechtstreeks bij de deelnemers zouden kunnen worden belast. omdat die
resultaten nog geen inkomen voor hen vormden. Daarom vond de wetgever een
rechtvaardigingsgrond voor de vennootschapsbelastingheffing. en wel als een de
inkomstenbelasting aanvullende belastingheffing.

Het antwoord op de vraag of de participaties in het beleggingsvermogen in
zijn geheel dan wel de afzonderlijke bestanddelen van het beleggingsvermogen
de bronnen van inkomen van de deelnemers vormden, werd daarmee gezocht in
twee verschillende criteria. De zelfstandige belastingplicht van kapitaalvennoot-
schappen die louter beleggen. werd gebaseerd op het bezit van rechtspersoon-
lijkheid; die van fondsen voor gemene rekening op de vrije verhandelbaarheid van
participaties. Een fiscale transparantie van deze lichamen in die zin dat de
individuele deelnemers-natuurlijke personen werden geacht de beleggingsopbreng-
sten rechtstreeks te genieten op het moment dat het lichaam ze ontving, werd
uitdrukkelijk afgewezen. omdat zij geen recht zou doen aan de 'maatschappelijke

16       Zie met name de parlementaire toelichting op de belauingplicht van het funds  voor gemene
rekening en op het regime voor de fiscate beleggingsinstelling van artikel 28 Wet Vpb 1969.
Voor een bespreking daar,·an verwi.is ik naar hoofdstuk 2, paragraaf 5.2: hoofdstuk 5. paragraaf
2.2.2, hoofdstuk 6. paragraaf 4.5.1.
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werkelijkheid." Juridische argumenten werden niet aangevoerd. Mijns inziens
is daardoor een vrij willekeurige grens tussen zelfstandig belastingplichtige en
fiscaal transparante beleggingsentiteiten ontstaan. Noch het bezit van rechtspersoon-
lijkheid, noch de vrije verhandelbaarheid van de participaties blijkt immers bepalend
te zijn voor de kwestie op welk tijdstip individuele deelnemers zelfstandig over
hun aandeel in het resultaat kunnen beschikken.

Het belang van het voorgaande verbleekt echter bij de te verwachten
vervanging van het huidige regime van de inkomsten uit vermogen door een
forfaitaire rendementsheffing. In wezen wordt hiermee immers de draagkracht-
gedachte losgelaten. Voor het tijdstip van de inkomstenbelastingheffing is het
binnen een forfaitaire rendementsheffing niet van belang of de participatie in een
collectieve belegging in zijn geheel als bron van inkomen wordt aangemerkt, of
dat de afzonderlijke beleggingen de bronnen van inkomen voor de deelnemers
vormen. Het uitgangspunt dat kapitaalvennootschappen en fondsen voor gemene
rekening die louter beleggen vennootschapsbelasting zijn verschuldigd, wordt
daarmee voorzover de deelnemers-natuurlijke personen onder de forfaitaire
rendementsheffing vallen niet langer gerechtvaardigd met het argument dat zonder

die heffing de belastingheffing over de gereserveerde winst zou kunnen worden

uitgesteld.
Aangezien met de invoering van een forfaitaire rendementsheffing de

draagkrachtgedachte zoals die ten grondslag ligt aan de Wet IB  1964 voor vermogen
in wezen wordt losgelaten, zie ik geen redenen om de fiscale transparantie van
maatschappen 18 die louter beleggen te beeindigen." Wel is het mogelijk de grens
tussen fiscaal transparante en zelfstandig belastingplichtige beleggingsentiteiten
in de andere richting te verschuiven. Indien een forfaitaire rendementsheffing wordt

ingevoerd, staat de draagkrachtgedachte namelijk niet meer aan een fiscale transpa-
rantie van beleggingsentiteiten in de weg.

Voor collectieve beleggingen waarin de participaties vrij verhandelbaar zijn,
is het praktisch gezien niet uitvoerbaar om de afzonderlijke bestanddelen van het
beleggingsvermogen rechtstreeks aan de afzonderlijke deelnemers toe te rekenen.
De deelnemers kunnen immers voortdurend wisselen en het zal doorgaans
bovendien niet bekend zijn wie zij zijn. De zelfstandige belastingplicht van het
beleggingsfonds voor gemene rekening kan naar mijn mening daarom uit praktische

17       Kamerstukken II  1968-1969.6 000, nr. 22, p.  15 Ik (NMvA).
18 Bij collectieve beleggingen is het overigens niet eenvoudig om vast te stellen of sprake is van

een maatschap. Zie daarover o.a. Cohen Henriquez 1971. p. 229-232. Uniken Venema & Eisrna

1990. p.  129- 135. Verslag Vereeniging Handelsrecht  1991. p. 43-45: conclusie Moltmaker en
annotatie Maeijer bij HR 27 september 1989, NJ 1990/691.

19 Volgens artikel 7.13.1.1 NBW zoals opgesteld door Van der Grinten kan naar komend recht
alleen nog sprake zijn van een personenvennootschap in de situatie waarin een beroep of bedrijf
wordt uitgeoefend dan wei beroeps- of bedrij fshandelingen worden verricht. Een beleggingsfonds

kan volgens dit ontwerp derhalve geen personenvennootschap meer zijn
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overwegingen worden gehandhaafd, zij het dat het huidige criterium van vrije
verhandelbaarheid wel een verduidelijking behoeft.  Ik stel dus weliswaar voor
om een criterium van vrije verhandelbaarheid voor beleggingsfondsen te handhaven,
maar op geheel andere gronden dan zij naar mijn indruk voor zowel fondsen als
'open CV's' is ingevoerd. Immers, de achtergrond van dit criterium is naar huidig
recht met name gelegen in naar mijn mening onjuiste vooronderstellingen omtrent
de draagkracht van de deelnemers. Ten aanzien van CV's maakt de wetsgeschie-
denis aannemelijk dat de fiscale wetgever bovendien heeft verondersteld, dat aan
de hand van dit criterium een tweedeling kan worden gemaakt in CV's waarin de
commandieten slechts kapitaalverschaffers zijn en CV's waarin de commandieten
tevens ondernemers zijn. Eerder is geschetst dat ook voor commanditaire vennoten
die louter beleggers zijn het niet altijd bezwaarlijk is om (uit fiscale overwegingen)
de vrije verhandelbaarheid van hun participaties uit te sluiten. Dit maakt het
wettelijke criterium van vrije verhandelbaarheid eenvoudig te manipuleren en
ongeschikt om beide categorieen CV' s van elkaar te onderscheiden.

Eveneens kan op praktische gronden de zelfstandige belastingplicht van
beleggings-NV's die toonderaandelen hebben uitgegeven, worden gehandhaafd.
Anders ligt dit evenwel voor beleggings-BV's en -NV's die slechts aandelen op
naam hebben uitgegeven. In het gegeven dat deze vennootschappen rechtspersoon-
lijkheid bezitten, zie ik onvoldoende grond voor handhaving van hun zelfstandige
belastingplicht. Weliswaar behoren de afzonderlijke vermogensbestanddelen
privaatrechtelijk gezien niet rechtstreeks tot het vermogen van de aandeelhouders,
maar voor het fiscale recht bestaan er geen fundamentele verschillen met de situatie
waarin binnen de rechtsvorm van een maatschap wordt belegd. Uitgaande van een
forfaitaire rendementsheffing vormen de afzonderlijke beleggingen van de
vennootschap de wezenlijke inkomstenbestanddelen voor de deelnemers.

2.3.5 Artikel 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969

Artikel 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969 bepaalt onder meer voor de BV en NV dat deze
lichamen worden geacht hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele
vermogen. Uit praktische overwegingen kan deze bepaling ten aanzien van
kapitaalvennootschappen als vermogensetiketteringsvoorschrift worden gehand-
haafd. Hiermee bedoel ik dat ingeval deze lichamen een objectieve onderneming
drijven, eventuele beleggingen, net als nu, zonder meer tot het ondernemings-
vermogen kunnen worden gerekend. Voor zelfstandig belastingplichtige personen-
vennootschappen zou hetzelfde kunnen gelden. Op die manier wordt voorkomen
dat aan de hand van vermogensetiketteringsregels, zoals die van toepassing zijn

20 Het criterium zoals dat is geformuleerd in artikel 2, tweede lid, Wet Vpb  1969 is namelijk voor
meerdere uitleg vatbaar. Zie hierover hoofdstuk I, paragraaf 2. Vgl. De Jong 1998, p. 228-238.
De Vries en Sillevis 1999, p. 376.

179



Hoofdstuk 7
-- -

binnen de Wet IB  1964, moet worden vastgesteld of beleggingen  nog een functie
binnen de onderneming vervullen of dat zij duurzaam overtollig zijn.2 ' Na invoering
van een forfaitaire rendementsheffing zullen beleggingen in de ondernemingssfeer
over het algemeen zwaarder worden belast dan beleggingen in de privt-sfeer. Gelet

daarop is het niet goed denkbaar dat het achterwege laten van etiketteringsvoor-
schriften in de toekomst uit fiscale overwegingen tot langdurig en volstrekt overbo-

dig oppotgedrag aanleiding zal geven. Ik acht het daarom niet nodig om op
theoretische gronden vermogensetiketteringsregels in te voeren. Zou de forfaitaire

rendementsheffing evenwel niet worden ingevoerd, dan zou invoering van
vermogensetiketteringsregels voor zowel personenvennootschappen als kapitaal-

..

vennootschappen naar mijn mening wel wenselijk zijn:-

2.4 Conclusie

Gelet op de constatering dat de winst van een personenvennootschap niet
rechtstreeks toekomt aan haar vennoten, stel ik voor om evenals voor kapitaalven-

nootschappen een zelfstandige belastingplicht voor personenvennootschappen in
te voeren. Deze kan worden vormgegeven binnen de huidige Wet Vpb  1969. Zij
dient volledig los te staan van het antwoord op de vraag of naar komend recht
rechtspersoonlijkheid aan openbare personenvennootschappen wordt toegekend.
De zelfstandige belastingplicht zou kunnen worden beperkt tot vennootschappen
die een objectieve onderneming drijven. Ingeval slechts sprake is van een afgeleid
winstoogmerk is er evenwel geen reden om af te stappen van de fiscale transparan-
tie. Personenvennootschappen kunnen dan. net zoals het EESV, hun transparantie
behouden. In verband met de invoering van een forfaitaire rendementsheffing voor
vermogen in de inkomstenbelasting, zouden beleggingsmaatschappen eveneens
hun transparantie kunnen behouden. Eerder zou de grens tussen transparante en

fiscaalrechtelijke beleggingsvennootschappen in de andere richting moeten
verschuiven.

3           De fiscale behandeling van vennoten-natuurlijke personen

3.1 Inleiding

Het is gerechtvaardigd om vennoten-natuurlijke personen in de inkomstenbelasting
te betrekken zodra vennootschapsresultaten hun individuele draagkracht beYnvloe-

den. Aangezien een rechtsgrond voor een dubbele heffing van vennootschapsbe-

21    Vgl. HR 25 mei 1977. BNB 1977/251.
22 Zie daarover o.a. Essers 1995. p. 35-54: Rijkers 1995. p. 74.
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lasting en inkomstenbelasting ontbreekt. zullen beide heffingen op enige wijze
dienen te worden geYntegreerd.

Er staan verschillende mogelijkheden open om de vennootschaps- en
inkomstenbelastingheffing te integreren. In de literatuur wordt een onderscheid
gemaakt tussen stelsels waarbij de dubbele druk wordt tegengegaan op het niveau
van de vennootschap en op het niveau van de deelnemers.23 Binnen de eerste

categorie valt de mogelijkheid voor de vennootschap de uitgekeerde winst in aftrek
te brengen. Tot deze groep kan ook worden gerekend een stelsel waarin de vennoot-

schap niet de daadwerkelijk uitgekeerde winst maar een primair dividend of primair
rendement in aanmerking kan nemen,24 zij het dat in een dergelijk stelsel de dubbele
druk slechts wordt verlicht. Dit geldt ook voor stelsels met een gesplitst tarief.
volgens welke uitgekeerde winst tegen een lager tarief wordt belast dan gereserveer-
de winst. Tot de tweede categorie. waarbij de dubbele druk wordt tegengegaan

op het niveau van de deelnemers, kunnen de verrekeningsstelsels worden gere-

kend.15 In een verrekeningsstelsel kan de vennootschapsbelasting worden verrekend
met de inkomstenbelasting. Wat betreft grensoverschrijdende situaties kan de
verrekening plaatsvinden voor rekening van de bronstaat of voor rekening van de
staat waarin de deelnemer woonachtig is.

26

Ook in het nieuwe aanmerkelijkbelangregime, zoals dat sinds 1 januari 1997
geldt, wordt op het niveau van de aanmerkelijkbelanghouder rekening gehouden
met het uitgangspunt dat over de winst reeds vennootschapsbelasting is geheven.'7

Dit gebeurt door de aanmerkelijkbelangwinst niet tegen het tabeltarief in aanmerking
te nemen, maar tegen een vast tarief van 25%.28 Rijkers en Doornebal merken op
dat hiermee in feite sprake is van een forfaitair verrekeningssysteem.-" Aangezien
het lage proportionele tarief van toepassing is onafhankelijk van het feit of in
Nederland vennootschapsbelasting is geheven, wordt in wezen aangesloten bij
de variant van een verrekeningsstelsel waarbij de verrekening van vennoot-

schapsbelasting voor rekening van de woonstaat van de deelnemers komt. 30

Indien personenvennootschappen die een objectieve onderneming drijven
vennootschapsbelastingplichtig zouden worden. ligt het in de rede om wat betreft

23      Zie o.a. Cnossen  1979, p. 281-299. Cnossen  1990, p. 900-906: Essers  1992, p. 20-22.
24         D.w.z. dat een bepaald percentage van het aandelenkapitaal respectievelijk een bepaald percentage

1·an het eigen vermogen van de vennoot0chap in aftrek kan worden gebracht.
25       Ziedaarovero.a. Cnossen 1982. p. 613-633: Vereniging voor Belastingwetenschap 1983: Vereni-

ging voor Belastingwetenschap 1984.
26 Zie hierover o.a. Van Dijck 1984, p. 28-31.Essers 1992, p. 21. Stevens 1994 II, p. 870-871:

Vereniging voor Belastingwetenschap 1983.
27    Kamerstukken II 1995-1996. 24761, nr. 3, p. 10-12(MvT).
28        Zij het dat bv. t.a.v. de eerste tariefschij f een inbreuk wordt gemaakt op de idee van een gecombi-

neerde heffing. Dit geldt in beginsel eveneens t.a.v. de betaalde rente op een schuld die is
aangegaan ter verkrijging van een aanmerkelijkbelangpakket.

29       Doornebal & Rijkers  1996. p.  154.
30    Vgl. Van Dijck 1996. p. 993.
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de integratie van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting aan te sluiten
bij het aanmerkelijkbelangregime. In deze paragraaf zal ik uitwerken op welke
wijze het aanmerkelijkbelangregime kan worden toegepast ten aanzien van vennoten
in zelfstandig belastingplichtige personenvennootschappen.

3.2 Afbakening aanmerkelijkbelangregime

3.2.1 Deelnemers-ondernemers en deetnemers-beleggers

Artikel 20a, derde  lid, Wet IB 1964 geeft criteria ten aanzien  van de omvang van
een vermogensrechtelijk belang in een kapitaalvennootschap aan de hand waarvan
het aanmerkelijkbelangregime wordt afgebakend van het regime van de inkomsten
uit vermogen. Achtergrond vormt de gedachte

dat bij aandelenpakketten van enige omvang een zodanige betrokkenheid bij
de onderneming mag worden verondersteld, dat het subjectieve belang bij de
onderneming als een mengvorm van ondernemen en beleggen kan worden
beschouwd. ,31

Heeft een particuliere aandeelhouder een belang van onvoldoende omvang, dan
wordt aangenomen dat hij louter belegger is en is het regime van de inkomsten
uit vermogen van toepassing.

Naar huidig recht bestaat tussen beide regimes zowel een verschil in
belastinggrondslag als in belastingtarief. Zoals ook Doornebal en Rijkers opmerken,
biedt de draagkrachtgedachte hier geen verklaring c.q. rechtvaardiging voor.32 Welis-
waar kan de 'betrokkenheid' van de te onderscheiden aandeelhouders bij de
onderneming verschillen. Dit neemt echter niet weg dat aan aandelen van eenzelfde
soort gelijke rechten van vermogensrechtelijke aard (en gelijke zeggenschapsrech-
ten) zijn verbonden.33 Aandelen van eenzelfde soort geven derhalve identieke
rechten wat betreft dividenduitkeringen. Hieruit volgt dat de vennootschapsbelasting
naar evenredigheid van de omvang van ieders belang op de aandeelhouders drukt.
Hun 'betrokkenheid' bij de onderneming staat er derhalve volledig los van. Daarom
valt niet in te zien waarom slechts bij aanmerkelijkbelanghouders rekening wordt
gehouden met de voordruk van vennootschapsbelasting. 34 Vanuit de draagkrachtge-
dachte kan evenmin worden verklaard waarom alleen aanmerkelijkbelanghouders
voor bij een vervreemding gerealiseerde vermogensmutaties in de heffing worden

31     Kamerstukken II 1995-1996, 24761. nr. 3. p. 5 (MvT).
32       Doornebal & Rijkers  1996. p. 155-157.
33    Vgl. art. 2:92 en art. 2:201 BW.
34 Anders Essers 1992, p. 27-28.
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betrokken. Algemeen wordt aangenomen dat vermogensmutaties eveneens voor

beleggers van invloed zijn op hun draagkracht.
Gelet op het voorgaande zou ik er voorstander van zijn om deelnemers-

natuurlijke personen in zelfstandig belastingplichtige vennootschappen die in wezen
.35slechts beleggers zijn (in beginsel) aan dezelfde fiscale regels te onderwerpen

als deelnemers-natuurlijke personen in vennootschappen die in feite ondernemers

zijn. Beide categorieen deelnemers zouden naar mijn mening zowel moeten worden
belast voor de vruchten van hun bron van inkomen, als voor vermogensmutaties.
Bovendien zou bij beide typen deelnemers in de hoogte van het inkomstenbe-

lastingtarief rekening moeten worden gehouden met de voordruk van vennoot-

schapsbelasting. Het aanmerkelijkbelangregime zou zich mijns inziens derhalve
idealiter niet moeten beperken tot aanmerkelijkbelanghouders, maar ook van
toepassing moeten zijn op andere deelnemers in zelfstandig belastingplichtige
vennootschappen.

Indien het huidige regime van de inkomsten uit vermogen in de 21 e eeuw
wordt vervangen door een forfaitaire rendementsheffing in plaats van een
vermogenswinstbelasting blijft er evenwel een onderscheid in fiscale behandeling
tussen aanmerkelijkbelanghouders en overige particuliere aandeelhouders bestaan.

Naar verwachting zullen beide groepen aandeelhouders weliswaar naar een gelijk
tarief worden belast, maar een verschil in heffingsgrondslag zal resteren.

Aanmerkelijkbelanghouders worden immers voor de feitelijk gerealiseerde
aanmerkelijkbelangwinst in de heffing betrokken, terwijl overige aandeelhouders
zullen worden belast naar een forfaitair rendement van waarschijnlijk 4%. Is vanuit
de draagkrachtgedachte ook dit verschil niet te verklaren c.q. te rechtvaardigen,

de verwachting is dat er voornamelijk uit pragmatische overwegingen bewust voor
zal worden gekozen om in box III in plaats van de gerealiseerde opbrengsten een
forfaitair rendement in aanmerking te nemen.36 Rekening houdend met deze
ontwikkeling, zal ook voor vennoten in zelfstandig belastingplichtige personenven-
nootschappen een afbakening moeten worden gemaakt tussen vennoten die onder
de toepassing van het aanmerkelijkbelangregime vallen en vennoten voor wie box
III moet gelden. Voor het antwoord op de vraag op welke wijze die afbakening
kan worden gemaakt, maak ik een onderscheid tussen gewone vennoten en
commanditaire vennoten.

3.2.2 Gewone vennoten

Artikel 7A: 1662 BW bepaalt dat de inbreng van een vennoot kan bestaan uit geld,
goederen, genot van goederen en arbeid. Vennoten in een maatschap of VOF en

35 Dit geldt met name niet t.a.v. het in aanmerking nemen van verliezen. Zie daarover paragraaf
3.9 van dit hoofdstuk.

36 Zie Kamerstukken 11 1997- 1998. 25 810, nr. 2. p. 67-68 (Nota).
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beherend vennoten in een CV zullen doorgaans in ieder geval arbeid inbrengen.
Weliswaar kunnen zij tevens vermogen inbrengen, doch veelal zal die inbreng van
ondergeschikte betekenis zijn ten opzichte van de ingebrachte arbeid. 37

Gelet op de persoonlijke aansprakelijkheid tegenover schuldeisers van de
vennootschap, althans bij openbare personenvennootschappen, zullen gewone
vennoten-natuurlijke personen vrijwel altijd op zodanige wijze bij de binnen de
vennootschap gedreven onderneming 'betrokken' zijn en delen in de resultaten,
dat zij in wezen als ondernemers kunnen worden aangemerkt. Het is nauwelijks
denkbaar dat zij in feite slechts beleggers zijn. Daarom lijkt het me weinig zinvol
om ten aanzien van deze vennoten een afbakening te maken tussen aanmerkelijkbe-
langhouders en vennoten die onder de toepassing van box III moeten vallen. Een
uitzondering zou kunnen worden gemaakt voor vennoten in stille maatschappen
wier vermogenspositie in wezen gelijk is geregeld aan die van commanditaire
vennoten in een CV. Dit is het geval ten aanzien van vennoten in een stille
maatschap die vermogen inbrengen, intern tot maximaal hun ingebrachte vermogen
meedelen in de verliezen en extern niet aansprakelijk zijn, omdat noch op naam
van de maatschap. noch op naam van deze vennoten wordt gehandeld.

Een andere vraag is of gewone vennoten in zelfstandig belastingplichtige
personenvennootschappen steeds als aanmerkelijkbelanghouders zouden moeten
worden aangemerkt. Hier speelt de kwestie of er een afl,akening moet plaatsvinden
ten opzichte van de bron arbeid. Gewone vennoten in openbare personenvennoot-

schappen zouden vanwege hun aansprakelijkheid mijns inziens zonder meer als
aanmerkelijkbelanghouders kunnen worden aangemerkt. Ten aanzien van vennoten
in stille maatschappen is het weliswaar denkbaar om ze onder omstandigheden
uit te sluiten van het aanmerkelijkbelangregime. maar naar mijn mening zou de
regeling daardoor onnodig gecompliceerd worden. Vanzelfsprekend zal wel steeds
kritisch moeten worden bezien of er sprake is van een maatschap of dat een dienst-
betrekking bestaat. Die afbakening is niet altijd eenvoudig.

38

3.2.3 Commanditaire vennoten

Kenmerkend voor commanditaire vennoten is dat zij ten minste vermogen
inbrengen. In het algemeen zal sprake zijn van een inbreng van geld, maar het is
eveneens mogelijk dat slechts goederen worden ingebracht. Extern zijn commandi-
taire vennoten in beginsel niet aansprakelijk tegenover derden. Intern lopen zij.
vergelijkbaar met aandeelhouders, maximaal risico voor het ingebrachte vermogen.

37 Vgl. Personenassociaties. 1.Il. 10.5.
38 Zie hierover o.a. Asser/Maeijer 1995 (5-V). p. 53-54: Personenassociaties, I.1.3.2: Annotatie

Raaijmakers bij HR 8 februari  1991. NJ  1991.338. AA  1992.163 ( Schurer/Schurer). Vgl. tevens
Mohr 1998. p. 60.
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Zij kunnen ook arbeid inbrengen. zij het dat zij zich wel dienen te houden aan het
voorschrift van artikel 20. tweede lid. WvK.

Voor commanditaire vennoten geldt, net zoals voor aandeelhouders, dat het
sterk afhankelijk is van de feitelijke situatie of zij in wezen als ondernemers of
louter als beleggers kunnen worden beschouwd. Ten aanzien van aandeelhouders
heeft de wetgever ervoor gekozen aan de hand van pragmatische criteria, die zijn
vastgelegd in artikel 2Oa, derde lid, Wet IB  1964, een tweedeling te maken in beide

groepen. Het ligt in de rede om voor het onderscheid commandieten-aanmerkelijk-
belanghouders en commandieten-beleggers zoveel mogelijk bij die criteria aan
te sluiten.

Volgens genoemde bepaling is sprake van een aanmerkelijk belang indien
een belanghebbende, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, voor ten minste 5%
van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is." Het aanmerkelijkbelangregime is
tevens van toepassing ingeval aan het 5%-criterium wordt voldaan ten aanzien
van het geplaatste kapitaal van een bepaalde soort aandelen. Men is bovendien
aanmerkelijkbelanghouder bij een bezit aan winstbewijzen dat betrekking heeft
op ten minste 5% van de jaarwinst dan weI ten minste 5% van hetgeen bij liquidatie
wordt uitgekeerd.

Uitgaande van deze bepaling komen de volgende criteria in aanmerking om
commandieten-aanmerkelijkbelanghouders van commandieten-beleggers te
onderscheiden:
1.    Een gerechtigdheid van ten minste 5% in het commanditaire kapitaal.
2.     Een gerechtigdheid van minimaal 5% tot de jaarwinst.
3.    Een gerechtigdheid van minimaal 5% tot het liquidatie-overschot. 40

De gerechtigdheid in het kapitaal
Ten aanzien van het eerstgenoemde criterium moet worden opgemerkt dat het door
een vennoot ingebrachte kapitaal in een personenvennootschap een andere betekenis
heeft dan het aandelenkapitaal van een BV of NV.4' Bij kapitaalvennootschappen
vormt het aandelenkapitaal een wettelijke waarborg voor schuldeisers van de
vennootschap. Gelet daarop gelden er onder meer voorschriften ten aanzien van

de minimumomvang van het kapitaal, de inkoop van aandelen en de vermindering
van aandelenkapitaal.

Anders dan het kapitaal van een BV of NV, kan de omvang van het kapitaal
van een personenvennootschap voortdurend wijziging ondergaan. Zo wijzigt de

39      Of voor 5% koopopties op aandelen bezit.
40 Vgl Essers  1997, p. 136. Essers zou. uitgaande van de fiscale transparantie van personenvennoot-

schappen. commanditaire vennoten die tot minder dan  1 9 van het liquidatiesaldo gerechtigd
zijn, in het regime voor de inkomsten uit vermogen in plaats van de winst uit onderneming willen
betrekken.

41 Zie Asser/Maeijer 1995 (5-V). p. 107-108.
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omvang van het kapitaal indien er winst wordt gereserveerd en zij wordt geboekt
op de kapitaalrekeningen van de vennoten. Zelfs is het mogelijk dat de onderlinge
verhouding tussen ieders kapitaal van jaar tot jaar verandert. De vennoten kunnen
immers gezamenlijk overeenkomen dat ten aanzien van de ene vennoot een groter
winstaandeel wordt gereserveerd dan ten aanzien van de andere vennoot. In open
verhoudingen zal dit evenwel nauwelijks gebeuren. In de situatie waarin de
commandieten in wezen beleggers zijn, zal op ieders participatie van gelijke omvang
doorgaans evenveel winst worden gereserveerd en/of uitgekeerd.

42

De gerechtigdheid tot de jaarwinst en het liquidatie-overschot
Probleem ten aanzien van de andere twee criteria die gelden met betrekking tot
kapitaalvennootschappen is dat de gerechtigdheid tot de jaarwinst en tot het liquida-
tie-overschot bij personenvennootschappen veelal niet is bepaald op een vast
percentage van de (volledige) winst.43 Zo zullen van de jaarwinst dikwijls eerst
vaste vergoedingen voor de inbreng van arbeid, de inbreng van vermogen of de
inbreng van genot van goederen worden toegekend alvorens de resterende winst
volgens een vaste verdeelsleutel aan de afzonderlijke vennoten wordt toegerekend.44
Ook kan de gerechtigdheid tot de jaarwinst en/of het liquidatie-overschot zijn
gemaximeerd tot een bepaald bedrag of zijn bepaald op een bepaald percentage
van het ingebrachte vermogen. Aan de hand van de gerechtigdheid tot de jaarwinst
en het liquidatie-overschot is het daarom niet eenvoudig om voor de praktijk
hanteerbare criteria vast te stellen.

Conclusie
Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat de gerechtigdheid in het kapitaal

45

als beste voor de praktijk hanteerbare criterium in aanmerking komt. Anders dan
voor houders van winstbewijzen, is het voor commanditaire vennoten ook niet
nodig om de toepassing van het aanmerkelijkbelangregime ten opzichte van het
regime van de inkomsten uit vermogen af te bakenen aan de hand van de omvang
van de gerechtigdheid tot de jaarwinst en/of het liquidatie-overschot. Bij winstbe-
wijzen kan een dergelijk criterium niet worden gemist, omdat tegenover het
winstbewijs geen inbreng van geld of vermogen hoeft te staan. Bij een commanditai-
re participatie is daarentegen zonder meer sprake van een inbreng van vermogen.

42          Zo wordt bij scheepvaart-CV' s veelal  in de vennootschapsovereenkomst bepaald dat gedurende
het bestaan van de vennootschap geen winstuitkeringen worden gedaan en dat de gereserveerde
winst naar evenredigheid van ieders inbreng wordt geboekt op de kapitaalrekeningen van de
vennoten.

43 Dit probleem doet zich overigens eveneens voor t.a.v. winstbewijzen. Zie daarover De Vries
1998. p. 64-65.

44      Vgl. Mohr 1998. p. 55: Personenassociaties, 1.11.10.5 en I.II. 10.6.
45     Indien de inbreng bestaat uit goederen in plaats van geld. dan zal die inbreng moeten worden

gewaardeerd.
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zodat het mogelijk is om aan de hand van die inbreng vast te stellen of het
aanmerkelijkbelangregime van toepassing is. Ik stel daarom voor om commanditaire
vennoten in zelfstandig belastingplichtige personenvennootschappen als
aanmerkelijkbelanghouders aan te merken indien zij voor minimaal 5% zijn gerech-

tigd in het commanditaire kapitaal.
In at-wijking van de huidige jurisprudentie ten aanzien van artikel 6 Wet IB

1964 zou ik commandieten eveneens als aanmerkelijkbelanghouders willen
aanmerken indien zij niet gerechtigd zijn tot de stille reserves en/of goodwill bij
liquidatie. Ook aandeelhouders die geen recht hebben op een liquidatie-uitkering
kunnen namelijk als aanmerkelijkbelanghouders worden aangemerkt. Zo is een
natuurlijke persoon aanmerkelijkbelanghouder indien hij slechts 5% preferente
aandelen bezit welke louter recht geven op een jaarlijkse winstuitkering van een
bepaald percentage van het op die aandelen gestorte kapitaal. Ondernemer kan
men hem zeer zeker niet noemen. De wetgever heeft echter bewust gekozen voor
een weliswaar eenvoudig. maar grof criterium.46 Een nadere verfijning is denkbaar.

Zij zou dan evenwel voor zowel vennoten als aandeelhouders moeten gelden.

3.3 Inbreng van arbeid

3.3.1 Inleiding

Naar huidig recht brengt de transparantie van personenvennootschappen met zich
mee dat het gehele winstaandeel van een vennoot-natuurlijke persoon die voldoet
aan het criterium van artikel 6 Wet IB  1964 als winst uit onderneming wordt belast.

Het maakt derhalve niet uit of en in hoeverre het winstaandeel is toegekend in
verband met de inbreng van arbeid, geld, goederen of genot van goederen. De vraag
komt op welke gevolgen invoering van een zelfstandige belastingplicht van
personenvennootschappen dient te hebben voor de kwalificatie van een ontvangen
winstaandeel. In het bijzonder moet worden beoordeeld of het winstaandeel
voorzover het is toegekend in verband met de inbreng van arbeid fiscaal als winst
uit aanmerkelijk belang of als inkomsten uit arbeid zou moeten worden aangemerkt.

Juridisch gezien bestaat er verschil tussen de vergoeding die een vennoot
en die een aandeelhouder ontvangt in verband met in de vennootschap verrichte
werkzaamheden. De vergoeding van een vennoot behoort immers tot zijn aandeel

in de winst. De aandeelhouder krijgt daarentegen in zijn hoedanigheid van
werknemer een salaris, dat bij de kapitaalvennootschap commercieel ten laste van

haar winst komt.

46 Vgl. Kamerstukken II  1995-1996. 24 761, nr. 3, p. 44 (MvT). Anders gold voor de soortbenade-

ring van art. 39, derde lid, Wet IB 1964 (oud).
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Op zichzel f zou het geen bezwaren ontmoeten indien op dit punt zou worden
aangesloten bij het juridische onderscheid. Het door een vennoot verkregen
winstaandeel zou ook voorzover het samenhangt met de inbreng van arbeid fiscaal
als winstuitdeling kunnen worden aangemerkt en als zodanig kunnen worden
betrokken in het aannierkelijkbelangregime. Dit zou betekenen dat een zelfstandig
belastingplichtige personenvennootschap bij het bepalen van haar fiscale winst
aan een vennoot betaalde vergoedingen voor de inbreng van arbeid niet in aftrek
zou kunnen brengen. Voordeel voor de praktijk zou zijn dat de uitgekeerde winst
niet zou hoeven te worden gesplitst naar gelang zij zou zijn toegekend in verband
met de inbreng van arbeid of op andere gronden.

De vraag rijst echter of invoering van een zelfstandige belastingplicht van
personenvennootschappen niet onoverkomelijk zou moeten leiden tot toepassing
van de fictiefloonregeling op vennoten die in een personenvennootschap werkzaam
zijn.  Bovendien komt de vraag op of er door aan te sluiten bij de privaatrechtelijke
verschillen tussen vennoten en aandeelhouders-werknemers niet een groot verschil
in belastingdruk zou ontstaan ten aanzien van de vergoedingen die zij voor in de
vennootschap verrichte werkzaamheden ontvangen. Een niet te verwaarlozen
verschil in belastingdruk zou mijns inziens niet gerechtvaardigd zijn, omdat er
materieel geen verschil bestaat tussen vennoten en aandeelhouders-werknemers
op dit punt. Op beide vragen ga ik hierna in.

3.3.2 De fictiefloonregeling

Wanneer een natuurlijke persoon arbeid verricht ten behoeve van een kapitaalven-
nootschap waarin hij een aanmerkelijk belang bezit, zal in de regel sprake zijn van
een dienstbetrekking. Op grond van artikel 4, onderdeel  d,  Wet  LB 1964 juncto
artikel 2h Uitvoeringsbesluit LB 1965 wordt indien in zo'n geval een dienstbe-
trekking ontbreekt, de arbeidsverhouding als fictieve dienstbetrekking aangemerkt.
Dit hangt samen met de fictiefloonregeling van artikel 12 Wet LB 1964, die per
1 januari  1997 is ingevoerd. Ingevolge die regeling wordt er in de situatie waarin
geen of een ongebruikelijk laag salaris is overeengekomen aan de hand van bepaalde
regels een fictief loon vastgesteld.

Achtergrond van de regeling vormt het feit dat in het verleden in de praktijk
door een aanmerkelijkbelanghouder dikwijls werd afgezien van salaris. Op die
manier kon de vermogensbelasting grotendeels worden ontgaan. Artikel 14, vijfde
lid, Wet VB 1964 bepaalt namelijk dat op verzoek de vermogensbelasting wordt
teruggegeven voorzover deze tezamen met de inkomstenbelasting en premies
volksverzekeringen over het voorafgaande jaar meer bedraagt dan 68% van het
belastbare inkomen van dat jaar. Met de fictiefloonregeling werd geprobeerd om
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tegen deze ontgaansmogelijkheid een dam op te werpen.47 Het werd niet voldoende
geacht om een regeling in te voeren waarvan de toepassing beperkt bleef tot de
vermogensbelasting. De aanmerkelijkbelanghouder die over de top van zijn salaris
60% belasting betaalt, zou dan namelijk een direct voordeel kunnen behalen. Door
minder salaris te laten uitbetalen, zou hij de heffing tegen genoemd tarief kunnen
omzetten in een gecombineerde druk van vennootschapsbelasting en aanmerkelijk-
belangheffing van maximaal 51,25%.48 Nulinkomens zouden bovendien leiden
tot een lagere opbrengst van premies volksverzekeringen en door kunnen werken
naar andere inkomensafhankelijke overheidsregelingen.

49

Een belangrijke vraag is of er na invoering van de belastingplannen voor de
21 e eeuw nog wel voldoende argumenten resteren om de fictiefloonregeling te
handhaven. De vermogensbelasting wordt immers afgeschaft. Bovendien zal het

aanmerkelijkbelangtarief naar verwachting worden verhoogd, terwijl de tabeltarie-
ven zullen worden verlaagd. Het argument dat zonder fictiefloonregeling een lagere
opbrengst premies volksverzekeringen wordt verkregen, was al niet sterk. nu

daartegenover in verband met lagere loonkosten voor de vennootschap een hogere
vennootschapsbelastingopbrengst staat. Wel kan ik meevoelen met het bezwaar
dat nulinkomens kunnen doorwerken naar andere inkomensathankelijke regelingen.
Ter voorkoming daarvan ligt het naar mijn mening echter veel meer voor de hand
om die inkomensafhankelijke regelingen te herzien in plaats van de fictiefloonrege-
ling te handhaven. Bovendien geeft het volgens de regeling vast te stellen fictieve
loon geen enkele indicatie ten aanzien van de kwestie in hoeverre een aandeelhou-
der-ondernemer zelfstandig gelden aan de vennootschap kan onttrekken voor
consumptieve bestedingen. De fictiefloonregeling is dan ook geen goed instrument

om draagkracht van een aanmerkelijkbelanghouder te meten.
Al met al concludeer ik dat de fictiefloonregeling na invoering van de

belastingplannen voor de 21 e eeuw kan vervallen. Zij gaat dan evenmin gelden
voor vennoten in zelfstandig belastingplichtige personenvennootschappen. Indien
de wetgever vanwege de doorwerking van nulinkomens naar overige inkomens-
afhankelijke regelingen toch voldoende grond zou zien om de fictiefloonregeling
te handhaven, zou het consequent zijn om de regeling ook toe te passen ten aanzien

van vennoten in zelfstandig belastingplichtige personenvennootschappen. Hierna
zal ik er evenwel van uitgaan dat de fictiefloonregeling inderdaad wordt afgeschaft.

3.3.3 Belastingdruk

Het huidige aanmerkelijkbelangtarief van 25% is niet van toepassing ten aanzien
van de eerste inkomensschijf. Is die schij f niet volgelopen met overige inkomsten.

47     Kamerstukken 11 1995-1996.24761,nr. 3, p. 33-34 (MvT).
48     Kanierstukken lI 1996-1997.24 761, nr. 7. p. 51 (NV).
49    Kamerstukken II 1996- 1997, 24761. nr. 7. p. 51 (NV).
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dan wordt de genoten aanmerkelijkbelangwinst belast tegen het hogere tabeltarief.
In zoverre wordt er dus geen rekening gehouden met de voordruk van
vennootschapsbelasting.50 Vooraandeelhouders die een aanmerkelijk belang bezit-
ten en werkzaam zijn in de vennootschap, zal dit doorgaans niet tot fricties leiden,
aangezien zij tegen het tabeltarief belast (fictief) loon zullen genieten. Het gevolg
is dat de ontvangen dividenduitkeringen meestal volledig tegen het proportionele
aanmerkelijkbelangtarief in de heffing worden betrokken.

Zoals een werknemer-aandeelhouder met zijn salaris in zijn levensonderhoud
kan voorzien, zo is een vennoot die arbeid in een personenvennootschap inbrengt
daarvoor doorgaans afhankelijk van een ontvangen aandeel in de winst. Ingeval
dit winstaandeel volledig als aanmerkelijkbelangwinst zou worden aangemerkt.
zou er bij handhaving van de huidige tarieven een aanzienlijk verschil in
belastingdruk kunnen ontstaan ten opzichte van de aandeelhouder die loon uit
dienstbetrekking van zijn kapitaalvennootschap ontvangl. Wat betreft de eerste
schijf zou de vennoot immers veel eerder dan een aandeelhouder worden
geconfronteerd meteen dubbele druk van vennootschapsbelasting en inkomstenbe-
lasting.

De belastingplannen voor de 2te eeuw laten een wat ander beeld zien. Volgens
deze plannen zal het tabeltarief in de 21 e eeuw nog slechts gelden voor onder box
I vallende inkomsten, waaronder inkomsten uit arbeid. Op aanmerkelijkbelangwinst
zal box II van toepassing zijn. Het ligt in de rede dat in dit systeem de eerste tarief-
schijf van box I niet hoeft te zijn volgelopen alvorens aanmerkelijkbelangwinst
tegen het aanmerkelijkbelangtarief in aanmerking wordt genomen.

Daar staat tegenover dat het in de bedoeling ligt om enerzijds het
aanmerkelijkbelangtarief te verhogen, waardoor de gecombineerde druk van
vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing toeneemt, en anderzijds
het tabeltarief te verlagen. Deze ontwikkeling is opmerkelijk. Bij de invoering van
het huidige aanmerkelijkbelangregime werd immers verondersteld dat de gecombi-
neerde druk van vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing ongeveer
gelijkwaardig zou zijn aan de belastingdruk op overig inkomen.5' In de 2te eeuw
zal het aanmerkelijkbelangtarief van box Il naar verwachting 30% gaan bedragen,
hetgeen bij handhaving van het vennootschapsbelastingtarief leidt tot een
gecombineerde druk van 54,5%. Het tabeltarief zal in de eerste schijf vermoedelijk
31 tot 33% bedragen, terwijl rekening moet worden gehouden met een toptarief
van 51 tot 53%.52 Voorzover de winst direct wordt uitgekeerd, zal de gecombineerde
druk van vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing derhalve per
definitie zwaarder zijn dan de belastingdruk naar het tabeltarief in de inkom-
stenbelasting. Uitgaande van het boxensysteem zou het naar mijn mening wenselijk

50      Zie  'oor kritiek o.a. Van Dijck  1996, p. 993: Rijkers 1996 11, p.  124.
51     Kamerstukken II 1995-1996. 24761, nr. 3. p. 5 (MvT).
52     Kamerstukken II 1997-1998.26 024. nr. 9, Bijlage L Herziening belastingstelsel, p, 92.
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zijn dat de voorgestelde tarieven op zodanige wijze worden aangepast. dat de

gecombineerde druk van vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing
gelijk zou zijn aan het toptarief in box I.

Maar zelfs als de voorgestelde tarieven op deze wijze zouden worden

aangepast, is het binnen het boxensysteem nauwelijks denkbaar dat er bij een
verschil in fiscale kwalificatie tussen de arbeidsbeloning van een vennoot en die
van een aandeelhouder een gelijkwaardige belastingdruk ontstaat. Strikt genomen
zou dit slechts mogelijk zijn bij samenvoeging van box I en box Il en bij wijziging
van het proportionele aanmerkelijkbelangtarief in een progressief aanmerkelijkbe-
langtarief3. Die weg zal echter vrijwel zeker niet worden ingeslagen. Gelet daarop

is het naar mijn mening gewenst dat de vergoeding die een vennoot-aanmerkelijkbe-
langhouder voor zijn ingebrachte arbeid ontvangt en het salaris dat een
aandeelhouder-aanmerkelijkbelanghouder in zijn hoedanigheid van werknemer
van de vennootschap ontvangt in fiscaal opzicht gelijk worden behandeld. Daartoe
staan twee mogelijkheden open.

In de eerste plaats is het denkbaar om ten aanzien van de vergoeding die een

vennoot voor zijn ingebrachte arbeid ontvangt een inbreuk te maken op de privaat-
rechtelijke kwalificatie. Dit zou betekenen dat zelfstandig belastingplichtige
personenvennootschappen het aan een vennoot toegekende winstaandeel ten laste

van hun fiscale winst zouden kunnen brengen voorzover het een vergoeding voor
de inbreng van arbeid vormt. Daar staat tegenover dat een vennoot voor dit gedeelte

van zijn ontvangen winstaandeel tegen het tabeltarief in box I zou worden belast. 54

Voordeel van deze methode is dat aanmerkelijkbelanghouders voor hun arbeidsver-

goeding niet zwaarder worden belast dan anderen die inkomsten uit arbeid genieten.
Nadeel voor de praktijk is evenwel dat een vergoeding voor de inbreng van arbeid
van een aan een vennoot uitbetaald winstaandeel moet worden afgesplitst. De tussen

vennoten overeengekomen winstverdeling zal niet altijd een duidelijke indicatie

geven hoe dat moet gebeuren.
In de tweede plaats is het mogelijk om zowel de arbeidsvergoeding die een

vennoot ontvangt, als het loon dat een aandeelhouder in zijn hoedanigheid van
werknemer ontvangt als aanmerkelijkbelangwinst te belasten. Dit zou betekenen
dat de vennootschap de betaalde vergoedingen niet als kostenpost in aanmerking
zou kunnen nemen, terwijl een aanmerkelijkbelanghouder voor de van zijn
vennootschap ontvangen arbeidsbeloning zou worden belast tegen het vaste

aanmerkelijkbelangtarief. Deze methode zou eenvoudiger zijn voor de praktijk.
In verband daarmee heeft ook Essers voorgesteld om de arbeidsbeloning van een
aanmerkelijkbelanghouder op deze wijze te behandelen.55 Hij stelt zelfs voor om

53 Vgl. Doornebal & Rijkers 1996, p. 156-157.
54 Wat betreft het genietingstijdstip zal dan tevens artikel 33, vijfde lid, Wet IB 1964 van toepassing

zijn. Een Reserve Uitgesteld Salaris is derhalve niet mogelijk.
55        Essers  1999. p. 84.
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alle vergoedingen die een aanmerkelijkbelanghouder van zijn vennootschap
ontvangt fiscaal op deze wijze te behandelen.

Als nadeel van deze tweede methode beschouw ik evenwel dat een
aanmerkelijkbelanghouder voorzijn arbeidsbeloningdoorgaans zwaarder zal worden
belast dan anderen die inkomsten uit arbeid genieten. De gecombineerde druk van
vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing zal in de 21e eeuw immers
naar verwachting niet lager liggen, en waarschijnlijk zelfs hoger liggen dan het
hoogste tabeltarief van box 1. Voor degenen die inkomsten uit arbeid genieten,
geldt alleen voor de top van hun arbeidsinkomen het hoogste tabeltarief. De rest
van hun arbeidsinkomen wordt belast tegen een lager tabeltarief. De aanmerkelijkbe-
langhouder die slechts aanmerkelijkbelangwinst geniet, zal daarentegen voor zijn
volledige inkomen worden belast tegen het gecombineerde vennootschapsbelasting-
en aanmerkelijkbelangtarief. In de tweede methode heeft hij niet de mogelijkheid
om met de arbeidsbeloning die hij als aanmerkelijkbelanghouder ontvangt, de lagere
tariefschijven van box I te laten vollopen. Gelet daarop heeft de eerstgenoemde
methode mijn voorkeur.

Indien de fictiefloonregeling vervalt, zal een door een vennootschap en een
vennoot aangegeven verdeling van uitgekeerde winst in een vergoeding voor arbeid
en een restant, in beginsel kunnen worden gevolgd.56 Alsdan ontmoet het immers
geen bezwaren meer indien het gehele uitgekeerde winstaandeel door belang-
hebbenden als winst uit aanmerkelijk belang zou worden aangemerkt. Wel zal de
fiscus marginaal moeten toetsen of van een uitgekeerd winstaandeel een onzakelijk
hoog bedrag wordt toegerekend aan de inbreng van arbeid. Indien de gecombineerde
druk van vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing evenwel gelijk
zou worden aan het hoogste tabeltarief van box I, zou voor onzakelijke arbeidsbelo-
ningen nauwelijks hoeven te worden gevreesd. In die situatie zouden tegen deze
methode niet of nauwelijks praktische bezwaren zijn aan te voeren.

3.4 Inbreng in genot, verhuur en geldlening

3.4.1 Inbreng in genot en verhuur

Naar huidig recht heeft iedere vennoot in een transparante personenvennootschap
voor de belastingheffing een eigen subjectieve onderneming.57 Daardoor kan een
goed dat niet tot het vennootschapsvermogen behoort wel onderdeel uitmaken van
het fiscale ondernemingsvermogen van een individuele vennoot. Zo wordt een
onroerende zaak die een vennoot aan een personenvennootschap verhuurt, in fiscale

56      In het (theoretische) geval dat een commandiet die arbeid inbrengt niet onder het aanmerkelijkbe-
langregime valt. maar onder de forfaitaire rendementsheffing \'an box Ill. ligt dat,·anzellsprekend
anders.

57 Verondersteld wordt dat de vennoten voidoen aan het criterium van artikel 6 Wet IB  1964.
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zin tot zijn buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen gerekend. Gevolg
daarran is dat het bedrag dat de vennoot ten titel van huur van de vennootschap

ontvangt, voorzover dat bedrag voor rekening van zijn medevennoten komt. in
fiscale zin tot zijn winst uit onderneming wordt gerekend. Bovendien wordt een

gerealiseerde vermogensmutatie, bijvoorbeeld bij verkoop van de onroerende zaak.
in de heffing betrokken. Het voorgaande geldt eveneens ten aanzien van een
onroerende zaak waarvan een vennoot het genot heeft ingebracht in de vennoot-

schap. In die situatie heeft de vennoot geen huurovereenkomst met de vennootschap
gesloten, maar is hij bij het sluiten van de vennootschapsovereenkomst de
verplichting aangegaan om de onroerende zaak in gebruik af te staan aan de

vennootschap. De vergoeding die hij daarvoor van de vennootschap ontvangt, vormt
niet alleen in fiscale zin winst uit onderneming, maar maakt ook in privaatrechtelijk
opzicht deel uit van zijn aandeel in de vennootschapswinst.

Indien personenvennootschappen die een objectieve onderneming drijven
zelfstandig belastingplichtig worden, wordt het geschetste fiscale systeem
doorbroken. Ten aanzien van goederen die een vennoot aan een personen-
vennootschap verhuurt, gaat alsdan het objectieve regime van de inkomsten uit

vermogen gelden. Hierdoor worden gerealiseerde vermogensmutaties niet langer
belast, ondanks dat zij  wel van invloed zijn  op de draagkracht van een ve nnoot.
Ook vermogensmutaties ten aanzien van in genot ingebrachte goederen blijven
dan buiten de heffing. Naar huidig recht geldt een en ander echter eveneens met
betrekking tot door een aandeelhouder aan een BV (of NV) verhuurde goederen.

Ik beschouw deze consequentie dan ook niet als een bezwaar tegen de zelfstandige
belastingplicht van personenvennootschappen. Niet valt namelijk in te zien welke

draagkrachtverschillen er in dit opzicht zouden bestaan tussen een vennoot en een
aandeelhouder.

Iets anders is dat het feit dat binnen het regime van de inkomsten uit vermogen
alleen de vruchten van een bron van inkomen worden belast een duidelijke
tekortkoming van het huidige op de draagkrachtgedachte gebaseerde heffingssys-
teem vol'mt. De meeste auteurs pleiten in verband hiermee voor de invoering van
een vermogenswinstbelasting. Invoering daarvan zou tot gevolg hebben dat een
aandeelhouder bij verkoop van een aan zijn BV verhuurd goed voor het gerealiseer-
de resultaat in de heffing wordt betrokken.

In de nota 'Belastingen in de 21 e eeuw een verkenning' wordt er evenwel

voor geopteerd om niet de daadwerkelijk ontvangen vruchten en gerealiseerde
vermogensmutaties te belasten, maar een forfaitair rendement. Ingeval de forfaitaire

rendementsheffing eveneens gaat gelden voor aan een eigen BV verhuurde

goederen, zullen onoverkomelijk onevenwichtige situaties ontstaan. Als last wordt
fiscaal immers de door de BV daadwerkelijk betaalde huur in aanmerking genomen.
De betaling van huur door de BV leidt niet alleen tot een lagere vennootschaps-
belastingschuld. maar uiteindelijk ook tot een lagere aanmerkelijkbelangheffing.
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De door de BV betaalde huur drukt immers de omvang van de uit te keren winst.
In feite wordt de daadwerkelijk betaalde huur derhalve uiteindelijk in aanmerking
genomen tegen het gecombineerde vennootschapsbelasting- en aanmerkelijkbelang-
tarief. Daarentegen wordt de aandeelhouder terzake van het verhuurde goed naar
een forfaitair rendement belast van naar verwachting 4% tegen een tarief van 30%.

Gelet op het hier geschetste verschil heeft het mijn voorkeur om de forfaitaire
rendementsheffing buiten toepassing te laten op door een aanmerkelijkbelanghouder
aan zijn BV verhuurde goederen. In plaats daarvan zouden deze goederen, evenals
naar huidig recht reeds voor vorderingen geldt,58 tot het aanmerkelijk belang kunnen
worden gerekend.59 Op deze manier is het mogelijk om zowel de feitelijke huurop-
brengstenG als de vermogensmutaties met betrekking tot aan de vennootschap
verhuurde goederen in de heffing te betrekken.61 Aangezien zich terzake hiervan
geen gecombineerde vennootschapsbelasting- en aanmerkelijkbelangheffing
voordoet, is het gerechtvaardigd om genoemde voordelen tegen een van het vaste
aanmerkelijkbelangtarief afwijkend tarief te belasten. Dit tarief moet leiden tot
een vergelijkbare belastingdruk als in situaties waarin zich wel een gecombineerde
heffing voordoet. Enerzijds wordt de door de BV verschuldigde huur dan
uiteindelijk tegen het gecombineerde vennootschapsbelasting- en aanmerkelijk-
belangtarief in aanmerking genomen. Anderzijds worden de huuropbrengsten tegen
een zodanig tarief in de inkomstenbelasting betrokken dat er een evenwicht ontstaat
met die gecombineerde heffing. Ten aanzien van gerealiseerde vermogensmutaties
zou het in beginsel niet langer uitmaken of het goed tot het vermogen van de
vennootschap behoort, of dat het goed door de aandeelhouder aan de BV wordt
verhuurd. Overigens zou het ook mogelijk zijn om in plaats van de huur tegen een
hoger afwijkend aanmerkelijkbelangtarief te belasten, de door de vennootschap
aan een aanmerkelijkbelanghouder betaalde huur niet als fiscale last te
beschouwen.62 Deze methode leidt immers tot een gelijke belastingdruk.

De door een vennoot-aanmerkelijkbelanghouder aan een personenven-
nootschap verhuurde goederen kunnen fiscaal op identieke wijze worden behandeld
als door een aandeelhouder verhuurde goederen. De positie van een vennoot
verschilt in dit opzicht immers niet wezenlijk van die van een aandeelhouder.

58     Althans wat betreft vervreemdingsvoordelen.
59     Vgl. Van Dijck 1984. p. 22: Van Dijck 1996, p. 1003. Essers 1999, p. 85: Rijkers 1995, p. 74

(die evenwel expliciet voorstelt om deze goederen fiscaal tot het ondernemingsvermogen van
de vennootschap te rekenen): Stevens 1984. p. 58.

60     Vanzelfsprekend zou wei rekening moeten worden gehouden met gemaakte kosten waaronder
onderhoudskosten.

61 Vermogensmutaties zouden worden belast bij vervreemding van het goed. Analoog aan art. 2Oa,
zesde  lid. onderdeel h. Wet  IB  1964  zou een fictieve vervreemding moeten worden aangenomen
indien het goed niet langer behoort tot een aanmerkelijk belang. Die laatste situatie zou zich
bv. kunnen voordoen indien de huurovereenkomst met de BV wordt beeindigd en de aandeel-
houder het goed voor eigen gebruik gaat houden.

62 Zie Essers  1999. p. 84.
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Een in genot ingebracht goed zou eveneens tot het aanmerkelijk belang van
de vennoot kunnen worden gerekend, zodat een gerealiseerde vermogensmutatie
in de heffing wordt betrokken. Vergoedingen die een vennoot ontvangt in verband
met de inbreng van genot behoren privaatrechtelijk gezien tot zijn aandeel in de
winst. Dit is anders indien hij op grond van een overeenkomst met de vennootschap
een goed verhuurt aan de vennootschap tegen betaling van een bepaalde huursom.
Het ontmoet geen bezwaren indien in dit opzicht wordt aangesloten bij de
privaatrechtelijke kwalificatie. Dit betekent dat de vennootschap de vergoedingen
voor ingebracht genot niet in mindering kan brengen op haar fiscale winst. Daarte-

genover staat dat de vergoeding als gewone aanmerkelijkbelangwinst wordt belast
tegen het gewone lage proportionele aanmerkelijkbelangtarief. Bijkomend voordeel
voor de praktijk hiervan is dat de vergoeding die een vennoot ontvangt voor
ingebracht genot niet van zijn winstaandeel hoeft te worden afgesplitst.

3.4.2 Geldlening aan de vennootschap

Evenals een aandeelhouder kan ook een vennoot een geldlening verstrekken aan
zijn vennootschap. In verband met de fiscale transparantie van personenvennoot-

schappen wordt de door een vennoot ontvangen rente voorzover die voor rekening
van zijn medevennoten komt rechtstreeks tot zijn winst uit onderneming gerekend.
Aan de andere kant kunnen die medevennoten een gelijk bedrag ten laste van hun
winst brengen.

Rente die een aandeelhouder-natuurlijke persoon van zijn kapitaalvennoot-
schap ontvangt. is volledig als inkomst uit vermogen belast. De zelfstandig belas-
tingplichtige kapitaalvennootschap kan de betaalde rente in beginsel ten laste van
haar winst brengen.63 Indien de aandeelhouder als aanmerkelijkbelanghouder wordt
aangemerkt, dan wordt een eventuele vermogensmutatie ten aanzien van de
vordering in de aanmerkelijkbelangheffing betrokken. Een vordering op de ven-
nootschap wordt wat betreft vervreemdingsvoordelen namelijk tot het aanmerkelijk
belang gerekend.64 Zo is sprake van een aanmerkelijkbelangverlies ingeval de

schuldvordering bij ontbinding van de vennootschap nadat de vereffening is
voltooid, nog niet geheel is afgelost.

Indien personenvennootschappen die een objectieve onderneming drijven
zelfstandig belastingplichtig worden, gaat het systeem dat van toepassing is ten
aanzien van door een aandeelhouder aan zijn BV of NV verstrekte geldleningen
eveneens gelden bij personenvennootschappen. Aangezien de positie van een
vennoot niet wezenlijk verschilt van die van een aandeelhouder die een geldlening
aan de vennootschap verstrekt. bestaat tegen deze consequentie geen enkel bezwaar.

63     Dit is anders indien art. 102 Wet Vpb 1969 van toepassing is.
64      Art. 20a, vijfde lid, Wet IB  1964 juncto art. 20a, eerste lid, Wet IB  1964.
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Wel rijst ook hier de vraag wat de gevolgen moeten zijn van de vervanging
van het objectieve regime van de inkomsten uit vermogen door een forfaitaire rende-
mentsheffing. Evenals voor aan de vennootschap verhuurde goederen geldt voor
aan de vennootschap verstrekte geldleningen dat toepassing van een forfaitaire
rendementsheffing onvermijdelijk tot onevenwichtige situaties zal leiden. Ter
voorkoming daarvan zouden vorderingen op de vennootschap niet alleen wat betreft
vervreemdingsvoordelen. maar tevens ten aanzien van reguliere voordelen in de
aanmerkelijkbelangheffing kunnen worden betrokken. De ontvangen rente zou
dan deel uitmaken van de aanmerkelijkbelangwinst van de vennoot of aandeel-
houder. Evenals voor huuropbrengsten zou hier een afwijkend aanmerkelijkbelang-
tarief kunnen gelden. In verband met de aftrekbaarheid van de rente voor de
vennootschapsbelasting doet zich hier immers geen gecombineerde heffing voor.
Ook hier is een andere mogelijkheid, zoals Essers in ander verband heeft
voorgesteld.65 om de rente niet als kostenpost voor de vennootschap te beschouwen.
en de aanmerkelijkbelanghouder te belasten tegen het gewone aanmerkelijkbelangta-
rief.

3.4.3 Fictieve huur en rente

Voor aanmerkelijkbelanghouders in kapitaalvennootschappen geldt niet alleen
een fictietloonregeling, maar tevens een regeling voor fictieve huur en rente. Artikel
24. vierde lid. Wet IB 1964 bepaalt namelijk het volgende:

'Ingeval een belastingplichtige een schuldvordering heeft op een vennootschap
waarin hij een aanmerkelijk belang heeft dan wel onroerende of roerende zaken
ter beschikking stelt aan een zodanige vennootschap, worden als inkomsten
uit vermogen in aanmerking genomen de bedragen die in het economische
verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen (...)'

Deze bepaling is om dezelfde redenen ingevoerd als de fictiefloonregeling. Naar
mijn mening kan zij na invoering van de belastingplannen voor de 21 e eeuw dan
ook eveneens vervallen.66 Zou de wetgever de regeling toch handhaven ter
voorkoming van misbruik van bepaalde inkomensafhankelijke regelingen, dan zie
ik geen argumenten om de regeling buiten toepassing te laten ten aanzien van
vennoten die goederen verhuren of geld lenen aan hun personenvennootschap.

65        Essers  1999. p. 84.
66 Ter voorkoming van een Reserve Uitgestelde Huur kan artikel 33. zesde lid. Wet IB 1964 worden

gehandhaafd. Debepalingzal eveneens moeten gelden voor vennoten-aanmerkelijkbelanghouderj
in zelfstandig belastingplichtige personenvennootschappen.
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3.5 Regilliere zoordelen

Volgens artikel 20a. eerste lid. Wet IB 1964 bestaat de winst uit aanmerkelijk belang

uit reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen terzake van een aanmerkelijkbe-

langpakket. Reguliere voordelen zijn de voordelen 'welke worden getrokken' uit
tot het aanmerkelijk belang behorende aandelen en winstbewijzen. De voor de

praktijk belangrijkste reguliere voordelen zijn dividenduitkeringen. Vervreemdings-
voordelen ontstaan bij vervreemding van (een gedeelte van) het aanmerkelijk-
belangpakket. Ook ten aanzien van vennoten-aanmerkelijkbelanghouders in

zelfstandig belastingplichtige personenvennootschappen is het mogelijk een
onderscheid te maken tussen reguliere en vervreemdingsvoordelen.

Voorzover een vennoot niet vanwege de inbreng van arbeid maar op andere

gronden wordt gerechtigd tot de winst. kunnen op zeker moment reguliere voordelen

bij hem in aanmerking worden genomen. Wat betreft het genietingstijdstip kan
worden aangesloten bij de huidige regeling. Artikel 2Oh, eerste lid, Wet IB  1964

verwijst daarvoor naar artikel 33 Wet IB 1964. Op grond van die bepaling worden

inkomsten beschouwd te zijn genoten op het tijdstip waarop zij

'a. ontvangen of verrekend zijn. ter beschikking van de belastingplichtige zijn

gesteld of rentedragend zijn geworden: dan wei
b. vorderbaar en tevens inbaar zijn geworden.'

Vennoten genieten aldus winst uit aanmerkelijk belang bij feitelijke uitkering van
winst of boeking ervan in rekening-courant. Tot de reguliere voordelen kunnen

eveneens uitbetaalde voorschotten worden gerekend. Indien de voorschotten het

na afloop van het boekjaar vastgestelde winstaandeel blijken te overtreffen en een

vennoot in verband daarmee verplicht wordt het verschil tussen beide bedragen

bij te storten, zal mijns inziens een negatief regulier voordeel ontstaan. Hetzelfde

geldt naar huidig recht immers eveneens ten aanzien van aandeelhouders. Voor

tussentijdse uitkeringen worden zij rechtstreeks in de inkomstenbelastingheffing

betrokken. Dit geldt ook in de situatie waarin deze uitkeringen achteraf ongeoor-
loofd blijken te zijn ten gevolge van het feit dat de kapitaalvennootschap tussen

het tijdstip waarop de uitkeringen zijn gedaan en de volgende balansdatum verliezen

heeft geleden. Vordert de vennootschap de tussentijdse uitkeringen in verband

daarmee terug, dan kunnen de aandeelhouders voor de terugbetaalde bedragen

een verlies uit aanmerkelijk belang in aanmerking nemen.67

Ingeval de winst wordt gereserveerd en, commercieel gezien,68 wordt geboekt

op de kapitaalrekeningen van de vennoten, zullen de vennoten in beginsel nog niet

67      Zie ook Van Kempen  1996 I, p 300-301. Vgl. HR 20 januari  1988. BNB  1988/122: HR 17

maart 1993. BNB 1993/144,
68       In fiscaal opzicht blijft de gereserveerde winst tot de winstreserves van de vennootschap behoren.
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in de aanmerkelijkbelangheffing worden betrokken. Als uitgangspunt geldt dan
toch dat de winst blijft behoren tot het gebonden vennootschapsvermogen, waarover
vennoten niet zelfstandig ten eigen behoeve kunnen beschikken. Er is derhalve
ook geen sprake van een genietingsmoment in de zin van artikel 33  Wet IB  1964.
Evenmin wordt de gereserveerde winst door de vennoten genoten in de situatie
waarin in een volgend jaar van de vastgestelde winst eerst een bepaald percentage
over de kapitaalsaldi wordt vergoed alvorens het restant volgens een vaste maatstaf
wordt verdeeld.69 De op de kapitaalrekeningen geboekte winstaandelen worden
daarmee niet 'rentedragend.' De Hoge Raad legt die term voor de toepassing van
artikel 33 Wet IB 1964 namelijk zeer beperkt uit. Van 'rentedragend' is, blijkens
het arrest van 15 november  1995. BNB 1996/38, eerst sprake indien

'belanghebbende met betrekking tot de hem (...) toekomende bedragen enige
beschikkingshandeling heeft verricht. •70

Indien en voorzover een vennoot in verband met onderling gemaakte afspraken
op elk door hem gewenst moment zelfstandig over de op zijn kapitaalrekening
geboekte winst ten eigen behoeve kan beschikken, dient zijn winstaandeel wel
als genoten te worden beschouwd. In die situatie staat de winst hem immers feitelijk
ter beschikking. 71

3.6 Ven,reemdingsvoordelen

3.6.1 Belastingdruk

Ingeval een vennoot zijn participatie in de vennootschap overdraagt aan een derde
of aan de overblijvende vennoten, staakt hij naar huidig fiscaal recht zijn subjectieve
onderneming. Dit betekent dat hij moet afrekenen over de stille72 en fiscale reserves

die tot uitdrukking komen in zijn stakingswinst. De stakingswinst wordt belast
tegen een bijzonder tarief van 45%,73 terwijl bovendien nog andere stakingsfacili-
teiten van toepassing zijn. Achtergrond van dit bijzondere tarief vormt het feit dat
de winst weliswaar technisch gezien aan 66n jaar wordt toegerekend, maar in wezen

69      Vgl. t.a.v. de bijschrijving van een primair dividend op een winstreserverekening van een bepaalde
soort aandelen Kamerstukken Il 1986-1987.19 747, nr. 6, p. 2-3 (MvA).

70       Vgl. over de beperkte strekking van de term 'rentedragend' in de zin van artikel 33 Wet IB  1964:
HR 29 maart 1944. B. 7821. Van Dijck 1998. p. 101 e.v.. Zwemmer 1997. p. 46-48.

71        Vgl. t.a.v. de boeking van winst opeen letterreserverekening: HR 30 oktober 1991, BNB 1992/26.
r.0.3.3., met annotatie Den Boer: Hof Den Haag 10 september 1992. V-N 1993. p. 359 e.v.

72 Waaronder begrepen goodwill.
73      In geval van overluden van een vennoot wordt de winst onder omstandigheden belast tegen een

bijzonder tarief van 20%.
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op meerdere jaren betrekking heeft. Matiging van het progressieve tabeltarief is

daarom op haar plaats.
74

Binnen het aanmerkelijkbelangregime zal de heffing op andere wijze
plaatsvinden. Draagt een vennoot-aanmerkelijkbelanghouder zijn participatie over,
dan is sprake van een vervreemding. Hij wordt in die situatie belast voor de over-

drachtsprijs verminderd met zijn verkrijgingsprijs, welke laatste doorgaans zal
bestaan uit hetgeen hij aan vermogen in de vennootschap heeft ingebracht. De op
deze wijze vastgestelde vervreemdingswinst wordt in aanmerking genomen tegen

een aanmerkelijkbelangtarief van 25%, in de 21 e eeuw naar verwachting 30%.

Achtergrond van dit bijzondere tarief vormt de gedachte dat een aanmerkelijk-
belanghouder wordt geconfronteerd met de voordruk van vennootschapsbelasting.
Indien een vennoot zijn participatie vervreemdt, zal die voordruk doorgaans voor
een gedeelte tot uitdrukking komen in een vennootschapsbelastingclaim op nog
niet gerealiseerde reserves. Door de overdracht van het aanmerkelijkbelangpakket
zal de vennootschapsbelastingheffing over die reserves uiteindelijk gaan drukken
op de winstuitkeringen die de voortzettende vennoot in de toekomst ontvangt.

De vraag rijst of dit aspect dat is verbonden aan de invoering van een
zelfstandige belastingplicht van personenvennootschappen, en overigens ook reeds

geldt ten aanzien van kapitaalvennootschappen, niet op gespannen voet staat met

de draagkrachtgedachte. Naar mijn indruk kan die vraag ontkennend worden
beantwoord. In het algemeen zal de vennootschapsbelastingclaim namelijk worden
verrekend in de hoogte van de overdrachtsprijs. De belastingdruk wordt aldus

feitelijk niet op een ander afgewenteld.75 Terzijde kan nog worden opgemerkt dat

de budgettaire gevolgen van de invoering van een zelfstandige belastingplicht voor

personenvennootschappen op dit punt beperkt zijn. Binnen het huidige systeem
wordt de stakingswinst namelijk weliswaar belast tegen een hoger bijzonder tarief
dan het aanmerkelijkbelangtarief, maar daar staat tegenover dat de overnemer de

activa en passiva op zijn openingsbalans kan opnemen tegen werkelijke waarde.

Daardoor ontstaan voor hem hogere afschrijvingsmogelijkheden. Daar komt bij
dat de belastingdruk over de stakingswinst veelal aanzienlijk wordt beperkt door
toepassing van de stakingsvrijstelling en de lijfrente-aftrek.

3.6.2 Het begrip vervreemding

Een vervreemding in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling zal zich onder

verschillende omstandigheden voordoen. Zo is een vervreemding aan de orde
ingeval een vennoot zijn participatie, met toestemming van zijn medevennoten.

overdraagt aan een derde. Het vervreemdingsvoordeel wordt in die situatie gevormd

74 Zie Kamerstukken 11 1958-1959.5 380. nr. 3, p. 32 (MvT).
75 Vgl. Aardema 19871, p. 29, Van Dijck  1984. p. 32: Katholiek Verbond van Werkgeversvak-

verenigingen 1960 I. p. 27, Rijkers 1989, p. 58-59.

199



Hoofdstuk 7

door de overeengekomen koopsom verminderd met de verkrijgingsprijs. Indien
een vennoot slechts een gedeelte van zijn participatie overdraagt, wordt op grond
van artikel 20c, eerste lid, Wet IB 1964 een evenredig gedeelte van zijn verkrijgings-
prijs in aanmerking genomen.

Tevens is sprake van een vervreemding als een vennoot uittreedt uit de
vennootschap. Ontvangt hij een uittredingssom van de vennootschap dan wordt
hij belast voorzover zijn verkrijgingsprijs wordt overtroffen.76 Hetzelfde geldt indien
zijn medevennoten hem uitkopen. Het door die vennoten betaalde bedrag verhoogt
alsdan hun verkrijgingsprijs.

Analoog aan artikel 20a, zesde  lid,  Wet  IB 1964 dient bovendien  een
vervreemding in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling te worden aangenomen
indien een vennoot emigreert. Op grond van genoemde bepaling wordt namelijk
fictief onder het begrip vervreemding begrepen

het anders dan door overli.iden ophouden binnenlands belastingplichtige te
zijn.'

Aangezien bij emigratie een overdrachtsprijs ontbreekt, wordt de aanmerkelijk-
belangwinst vastgesteld op de waarde in het economische verkeer van de participatie
verminderd met de verkrijgingsprijs. Op verzoek wordt een conserverende aanslag
opgelegd.

Verder zal bij overlijden van een vennoot een (fictieve) vervreemding worden
aangenomen. Is overeengekomen dat de vennootschap bij overlijden van een
vennoot voortduurt met zijn erfgenamen, dan kan de verkrijgingsprijs van de erflater
onder voorwaarden conform artikel 20a, zevende lid, Wet IB 1964 juncto artikel
2Od. tweede lid, Wet IB 1964 worden doorgeschoven. De aanmerkelijkbelangclaim
wordt alsdan overgenomen door de erfgenamen. Artikel 7.13.2.4 NBW zoals
opgesteld door Van der Grinten bepaalt dat indien is overeengekomen dat de
vennootschap voortduurt met de erfgenamen, zij in beginsel commanditaire
vennoten worden. Was voordien sprake van een VOF, dan wordt de vennootschap
derhalve omgevormd tot CV. Het is denkbaar dat een individuele erfgenaam-
commandiet niet voldoet aan het 5%-criterium voor het zijn van aanmerkelijkbelang-
houder. Artikel 2Od. derde lid. Wet IB 1964 biedt voor die situatie een faciliteit.
De belastingclaim kan worden doorgeschoven naar de erfgenaam en bij hem ontstaat
een fictief aanmerkelijk belang. Dit leidt ertoe dat de claim (in beginsel) alsnog
wordt geeffectueerd indien de erfgenaam zijn verkregen participatie vervreemdt.77

76    Vgl. de inkoop z'an aandelen bij een kapitaalvennootschap
77 Indien sprake i, van een fictief aanmerkelijk belang geldt de aanmerkelijkbelangregeling louter

t.a.r. rervreemdings\oordelen. Op 'reguliere voordelen'A het regime voor de inkomsten uit
vermogen \'an toepassing. Invoering van een forfaitaire rendementsheffing zal hoe dan ook lot
aanpassing #·an de regeling ,·oor fictier·e aanmerkelijkbelangpakketten moeten leiden. Ander*
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3.6.3 Vervreemding en huvelijksgoederengemeenschap

Indien aandelen tot een huwelijksgoederengemeenschap behoren, worden de
aandelen voor de toepassing van de aanmerkelijkbelangregeling aan beide
echtgenoten roor een gelijk deel toegerekend. Het is derhalve niet van belang van

wiens zijde de aandelen in de huwelijksgoederengemeenschap zijn gevallen. Ook
ingeval het aandelen op naam betreft en alle aandelen op naam van 66n van de
echtgenoten staan, behoort de helft tot het aanmerkelijkbelangpakket van de andere

echtgenoot. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad van 20 juni 1963, BNB
1963/313.

De invoering van het nieuwe aanmerkelijkbelangregime heeft de wetgever
er niet toe gebracht om een ander standpunt in te nemen. De staatssecretaris heeft

naar aanleiding van aan hem gestelde vragen over dit regime nog eens expliciet
bevestigd dat het voorgaande ongewijzigd is gebleven.78 Toch had het naar mijn

mening voor de hand gelegen dat de wetgever bij de herziening van het aanmerke-

lijkbelangregime een andere keuze had gemaakt. Aan het nieuwe regime ligt immers
de gedachte ten grondslag dat een aanmerkelijkbelanghouder in wezen een
ondernemer is.

Nu het oude systeem is gehandhaafd. wordt bij het ontstaan van een

huwelijksgoederengemeenschap een vervreemding aangenomen. Dit geldt eveneens

indien een huwelijksgoederengemeenschap wordt verdeeld en het volledige
aandelenpakket aan 66n van de echtgenoten wordt toegedeeld. Een en ander volgt
uit artikel 20a, zesde lid, onderdeel f, Wet IB 1964. Onder voorwaarden wordt
deze vervreemding op grond van artikel 20a, zevende lid, Wet IB 1964 evenwel

teruggenomen, in welke situatie de belastingclaim tussen de echtgenoten verschuift.
De vraag rijst of dit systeem ook zou gaan gelden voor vennoten-aanmerkelijk-

belanghouders. Sommige auteurs zijn van mening dat de vermogensrechten van
een vennoot rechtstreeks in de huwelijksgoederengemeenschap vallen.79 De zeggen-

schapsrechten zijn daarentegen hoe dan ook aan de kwaliteit van vennoot
verbonden, hetgeen eveneens geldt ten aanzien van aandelen. Vanuit deze
benadering zou het systeem zoals dat van toepassing is met betrekking tot aandelen

die tot een huwelijksgoederengemeenschap behoren. mede gaan gelden voor de

participatie van een in gemeenschap van goederen gehuwde vennoot. Anderen

zijn echter van oordeel dat slechts de economische deelgerechtigdheid in de

wordt het immers mogelijk door uitkering van winstreserves de aanmerkelijkbelangclaim te
ontgaan.

78     Besluit 29 september 1997. V-N 1997. p. 4101-4119, vraag D. 1.

79    Klaassen/Eggens/Luijten 1994. p. 96-97. Vgl. Van Mourik 1970. p. 105-107.
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huwelijksgoederengemeenschap valt.80 De jurisprudentie sluit hierbij aan:' Maar
zelfs vanuit deze visie lijkt de participatie van een in gemeenschap van goederen
gehuwde vennoot voor de toepassing van de aanmerkelijkbelangregeling aan ieder
der echtgenoten voor de helft te moeten worden toegerekend. De jurisprudentie
wijst namelijk in de richting dat het er binnen het aanmerkelijkbelangregime louter
om gaat voor wiens rekening en risico de resultaten en de waarde-ontwikkeling
van de participatie komen. 82

Gelet op de gedachte van de fiscale wetgever dat een aanmerkelijkbelanghou-
der in wezen een ondernemer is, acht ik een andere benadering wenselijk. Mijns
inziens is het aanbevelenswaardig om de volledige participatie van een in
gemeenschap van goederen gehuwde vennoot aan hemzelf toe te rekenen. Hij is
immers degene die rechtstreeks belang heeft bij en risico loopt ten aanzien van
de ondernemingsresultaten. Bovendien is hij degene die als ondernemer 'betrokken'
is bij de ondememing.83 Ook voor aandeelhouders zouden mijns inziens andere
regels moeten gelden. Voor aandelen op naam zou bepalend dienen te zijn op wiens
naam de aandelen staan. Bij aandelen aan toonder zou van belang moeten zijn van
wiens zijde de aandelen in de huwelijksgoederengemeenschap zijn gevallen.

3.6.4 Vervreemdingen binnen de familiesfeer

Artikel 17 Wet IB 1964 biedt natuurlijke personen die winst uit onderneming in
de zin van artikel 6 Wet IB 1964 genieten, onder voorwaarden de mogelijkheid
de onderneming zonder belastingheffing over te dragen binnen de familiesfeer.
Wordt gebruik gemaakt van deze regeling, dan wordt de belastingclaim als het
ware doorgeschoven naar degene die de onderneming overneemt. De faciliteit is
ingevoerd om ondernemers te stimuleren hun onderneming op 'een voor de
bedrijfsvoering passend tijdstip' over te dragen. Veelal ontbreken bij een overdracht
binnen de familiesfeer de voor de voldoening van een belastingschuld benodigde
liquiditeiten. Zonder doorschuiffaciliteit zou in veel gevallen worden gewacht tot
het overlijden, omdat artikel  15  Wet  IB   1964  voor die situatie  wel  een  door-
schuivingsregeling geeft.

84

80     Zie o.a. Asser/Maeijer 1995 (5-V). p. 213-215. Van der Ploeg 1960, p. 507.
81         Zie o.a. HR 15 december  1961, NJ  1962, 48. Vgl. tevens artikel 7.13. 1.8. derde lid. NBW zoals

dat is opgesteld door Van der Grinten. Dit artikel bepaalt uitdrukkelijk dat een aandeel van een
vennoot in het vennootschapsvermogen niet valt in de gemeenschap van goederen waarin hij
is gehuwd. Zie voor kritiek op deze bepaling Lubbers 1973, p. 77.

82     Zie o.a. HR 20 juni 1963. BNB 1963/313. HR 18 maart 1987. BNB 1987/229: Vgl. Van Dijck
1995, p. 58-60.

83 Zie hoofdstuk 5. paragraaf 3.5 t.a.\. de wezenskenmerken van feitelijk ondernemerschap.
84       Zie over de achtergrond van art.  17 Wet IB  1964: Kamerstukken II  1961 -1962.5  380. nr.  16,

p. 16 rk (VV). Kamerstukken II 1962-1963.5 380. nr. 19. p. 38 rk (MvA).
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Binnen het aanmerkelijkbelangregime bestaat er geen doorschuiffaciliteit
binnen de familiesfeer bij leven.KS Wel kan er onder bepaalde voorwaarden bij een
overdracht binnen de familiesfeer gebruik worden gemaakt van een betalingsrege-
ling.* Invoering van een zelfstandige belastingplicht van personenvennootschappen
heeft derhalve tot gevolg dat de doorschuiffaciliteit binnen de familiesfeer voor
vennoten in personenvennootschappen verloren gaat. Het is de vraag of dat bezwaar-

lijk is.
Verschillende auteurs hebben gemotiveerd betoogd dat het niet gerechtvaardigd

is dat de doorschuiffaciliteit binnen de familiesfeer alleen geldt ten aanzien van
het regime van de winst uit onderneming.87 De argumenten waarop de regeling
van artikel  17 Wet IB  1964 is gebaseerd. gaan namelijk eveneens op ten aanzien
van het aanmerkelijkbelangregime.RK Zo kan de inkomstenbelastingclaim in beginsel

ook binnen het aanmerkelijkbelangregime worden doorgeschoven indien wordt
gewacht tot het tijdstip van overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder.

Het is daarom wenselijk dat het regime van de winst uit onderneming en de
winst uit aanmerkelijk belang op dit punt worden rechtgetrokken. Invoering van
een zelfstandige belastingplicht voor personenvennootschappen zou voor
overdrachten binnen de familiesfeer alsdan geen gevolgen hebben. Wel zou een

aanpassing van de aanmerkelijkbelangregeling op dit punt budgettaire gevolgen
hebben. Anders dan bij een geruisloze overdracht op de voet van artikel 17 Wet
IB 1964 binnen de ondernemingssfeer, worden de lagere belastingopbrengsten
ten gevolge van de doorschuiving van de belastingclaim binnen de aanmerkelijkbe-
langsfeer immers niet terugverdiend met lagere afschrijvingsmogelijkheden voor
de overnemer van de belastingclaim.

3.7 'Om:etting' van een persoize,ivennootschap in een kapitaalvennootschap

of andersom

Uit artikel 2:18 BW volgt dat een rechtspersoon zich in een andere rechtsvorm
kan omzetten. De omzetting beeindigt het bestaan van de rechtspersoon niet; hij
blijft zijn identiteit behouden. Van een overgang of overdracht van het vermogen
van de rechtspersoon is geen sprake. In afwijking hiervan bepaalt artikel 28a Wet

85 Een uitzondering geldt bij een overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en de verdeling
van een huwelijksgoederengemeenschap. Zie art. 2Oa. zevende lid. Wet IB 1964.

86     Art. 25, zevende lid, inv.Wet 1990 juncto art. 3 Uitvoeringsregeling Inv.Wet 1990.
87    Zie o.a. Van Dijck 1995. p. 243. Doomebal & Rijkers 1996, p. 167 en p. 178: Essers 1999.

p. 85. Vgl. tevens Brief NOB aan de vaste commissie voor Financien inzake Wetsvoorstel 24
761.14 augustus 1996, p. 3: Kamerstukken II 1995- 1996.24761, nr. 6. p. 25-28 (Verslag: reactie
VVD. 066, GPV), Kamerstukken II 1996-1997.24 761. nr. 7. p. 30 (NV).

88   Wel is een rerschil dat een aanmerkelijkbelanghouder bij afrekening doorgaans minder

liquiditeiten nodig heeft om zijn belastingschuld te voldoen dan een natuurlijke persoon die winst
uit onderneming geniet. Het aanmerkelijkbelangtarief is immers lager dan het stakingstarief.
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Vpb  1969 dat bij een omzetting op de voet van artikel  2: 18 BW de rechtspersoon
wordt beschouwd te zijn geliquideerd. Tevens wordt het vermogen van de rechtsper-
soon geacht te zijn uitgekeerd aan de deelgerechtigden en wordt het vervolgens
in de nieuwe rechtsvorm geacht te zijn ingebracht. Deze ficties hebben tot gevolg
dat in beginsel bij een omzetting door de rechtspersoon moet worden afgerekend
over stille en fiscale reserves en de deelnemers worden belast voor de gefingeerde
liquidatie-uitkeringen. Onder voorwaarden wordt evenwel een fiscaal geruisloze
omzetting toegestaan.K' Artikel 28a Wet Vpb 1969 geldt niet ten aanzien van de
omzetting van een NV in een BV of omgekeerd, dan wel van een vereniging in
een stichting of omgekeerd. Bij dergelijke omzettingen wordt de privaatrechtelijke
regeling aldus volledig gerespecteerd, hetgeen naar mijn indruk zijn verklaring
vindt in het feit dat het toepasselijke belastingregime volkomen ongewijzigd blijft. 9()

Anders ligt dit bijvoorbeeld bij een omzetting van een stichting in een kapitaalven-
nootschap.

Uit het voorgaande blijkt dat de privaat- en fiscaalrechtelijke regels met
betrekking tot rechtsvormwijzigingen niet volledig op elkaar aansluiten. Reden
daarvoor is mijns inziens dat de omzettingsregelingen in het vennootschapsrecht
en in het fiscale recht een verschillende achtergrond hebben. Voor het fiscale recht
is het bij een omzetting van belang dat fiscale claims in ieder geval behouden
blijven. Indien een rechtsvormwijziging leidt tot een verandering van het toepasse-
lijke belastingregime is een enigszins terughoudende opstelling van de wetgever
voorstelbaar. 1n dergelijke situaties wordt een fiscaal geruisloze rechtsvormwijziging
slechts onder voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden

'mogen slechts strekken ter verzekering van de heffing en invordering van de
belastingen'.

zo komt tot uitdrukking in zowel artikel 18. tweede lid, Wet IB  1964 als artikel
28a. derde lid, Wet Vpb 1969.

Een en ander betekent dat ingeval personenvennootschappen zelfstandig
belastingplichtig worden, de rechtsvormwijziging van een personenvennootschap
in een kapitaalvennootschap en omgekeerd fiscaal volledig geruisloos zou kunnen
geschieden. Een dergelijke rechtsvormwijziging heeft dan, in afwijking van het
huidige recht, immers geen gevolgen meer voor het toepasselijke regime in de
inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Privaatrechtelijk gezien zal de
vennootschap weI eerst moeten worden ontbonden en het vermogen daarna moeten
worden ingebracht in een nieuw op te richten vennootschap van een ander type.
Toch wordt ook daar intussen wel gepleit voor een eenvoudige omzettingsregeling.

89     Besluit van 20 oktober 1995, V-N 1995, p 3990-3994.
90 Vgl. Bouwman 1998. p. 458.
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Zo is Raaijmakers van mening dat een VOF zich eenvoudig zou moeten kunnen
omzetten in een BV en omgekeerd." Deze gedachte sluit aan bij de oorspronkelijke
opzet van Meijers waarin openbare personenvennootschappen rechtspersonen
waren, zij het dat het voorstel van Raaijmakers verder gaat, omdat het daarin geen
rol speelt of personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid bezitten.91

Vanzelfsprekend zouden door een ruimere omzettingsregeling de belangen van
derden, waaronder die van vennootschapscrediteuren. niet in het gedrang mogen
komen.

3.8 Inbreng van een eennians:.aak iii een personenve,inootschap

Indien een natuurlijke persoon de activa en passiva van zijn eenmanszaak inbrengt
in een personenvennootschap, dient hij naar huidig recht in beginsel af te rekenen
over de stille en fiscale reserves voorzover het belang ten aanzien van de waarde-

ontwikkeling van die reserves overgaat op zijn medevennoten. In zoverre is sprake
van overdrachtswinst. Brengt hij de onderneming in tegen creditering van de
werkelijke waarde op de commerciele balans van de personenvennootschap, dan
wordt tevens het restant van de stille en fiscale reserves in de heffing betrokken.
Voor dat bedrag is sprake van herwaarderingswinst, zo moet worden afgeleid uit
het arrest van de Hoge Raad van 16 december 1959, BNB 1960/34. In de literatuur
wordt dit arrest algemeen bekritiseerd omdat in de Wet IB 1964 wordt uitgegaan
van een subjectief ondememingsbegrip.93 Het verbinden van fiscale gevolgen aan
de commerciele vennootschapsbalans is daarmee tegenstrijdig. In de praktijk
ontvangt een inbrengende ondernemer ter voorkoming van herwaarderingswinst
veelal buiten de boeken om een vergoeding van zijn medevennoten. Tevens zijn
er andere technieken ontwikkeld om herwaarderings- en zelfs overdrachtswinst

te vermijden.
Indien personenvennootschappen zelfstandig belastingplichtig worden, gaat

bij een inbreng van een eenmanszaak in een personenvennootschap hetzelfde gelden
als bij een inbreng van een eenmanszaak in een BV. Aangezien er met de inbreng
in de zin van de Wet IB  1964 een einde komt aan 'de subjectieve onderneming'
van de eenmansondernemer, moet in het systeem van de wet in beginsel worden

afgerekend over het volledige bedrag van de stille en fiscale reserves. In het systeem
van de wet wordt er derhalve geen rekening mee gehouden dat belanghebbende
in beginsel in wezen ondernemer blijft.

Artikel   18  Wet  IB 1964 biedt  voor de rechtsvormwijziging  van  een
eenmanszaak of personenvennootschap in een BV onder voorwaarden een door-

91       Raaijmakers 1997 I. p. 437-443.
92 Zie Raaijmakers 1997 1. p 439-442.
93       Zie o.a. Aardema 1990, p. 36-37: annotatie Van Dijck bij HR 16 december 1959. BNB 1960/34:

Giele & Vermeend  1993, p.  105- 109.
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schuiffaciliteit. Bij toepassing daarvan wordt de belastingclaim van de natuurlijke
persoon doorgeschoven naar het zelfstandig belastingplichtige lichaam. Deze facili-
teit maakt weliswaar een inbreuk op het heffingssysteem van de  Wet IB  1964.  maar
sluit volledig aan bij de draagkrachtgedachte die eraan ten grondslag ligt.94 Een
natuurlijke persoon die zijn onderneming tegen uitreiking van aandelen inbrengt
in een BV realiseert immers nog niets. Er treedt slechts een verandering op van
de rechtsvorm waarin de onderneming wordt uitgeoefend. De natuurlijke persoon
blijft in beginsel bovendien in feite ondernemer. Vanuit die gedachte zou het
gerechtvaardigd zijn om bij een rechtsvormwijziging de fiscale doorschuiving als
wettelijke regel te hanteren. Ingeval de belastingdruk voor onder de inkomstenbelas-
ting vallende ondernemingen gelijk zou zijn aan de belastingdruk voor onder de
vennootschapsbelasting vallende ondernemingen zou het zelfs gerechtvaardigd
zijn om bij de enkele rechtsvormwijziging afrekening met gebruikmaking van de
stakingsfaciliteiten onmogelijk te maken.

De faciliteit van artikel  18 Wet IB  1964 is louter van toepassing ten aanzien
van rechtsvormwijzigingen. Hierbij kan zowel worden gedacht aan de 'omzetting'
van een eenmanszaak in een BV of NV, als aan de 'omzetting' van een personen-
vennootschap in een kapitaalvennootschap. Ten aanzien van die laatste rechtsvorm-
wijziging nam de staatssecretaris in het verleden het standpunt in dat slechts gebruik
kon worden gemaakt van de faciliteit, indien alle vennoten-natuurlijke personen
hun participaties geruisloos inbrengen in 66n BV." De Hoge Raad oordeelde in
zijn arrest van 27 januari  1988. BNB 1988/218 echter dat ook voor de toepassing
van artikel  18 Wet IB  1964 moet worden uitgegaan van een subjectief onderne-
mingsbegrip.96 Aldus staat het iedere vennoot afzonderlijk vrij om zijn subjectieve
onderneming al dan niet geruisloos in te brengen in een eigen dan wel gezamenlijke
BV.

Van de faciliteit van artikel  18 Wet IB  1964 kan geen gebruik worden gemaakt
indien niet alleen de rechtsvorm wordt gewijzigd, maar bovendien onmiddellijk
een samenwerkingsverband wordt aangegaan. Zo geldt de regeling niet ingeval
twee natuurlijke personen ieder hun eenmanszaak inbrengen in een gezamenlijke
BV. Evenmin kan de faciliteit worden toegepast als een natuurlijke persoon zijn
onderneming inbrengt in een nieuw op te richten BV en tevens direct aandelen
worden uitgereikt aan een derde die contanten inbrengt. Ook in de situatie waarin
een natuurlijke persoon toetreedt tot een in de rechtsvorm van een kapitaalven-
nootschap gedreven samenwerkingsverband door inbreng van zijn eenmanszaak
tegen uitreiking van aandelen. kan geen gebruik worden gemaakt van artikel 18
Wet IB  1964.

94 Zie hierover Rijkers  1989. p. 45-60.
95     Resolutie 25 juli 1986. BNB 1986/272, paragraaf 3.3.1.
96 Zie hierover Rijkers 1989, p 76-100.
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Uit het voorgaande blijkt dat zonder aanpassing van genoemde faciliteit bij
de inbreng van een eenmanszaak in een zelfstandig belastingplichtige personenven-
nootschap steeds zal moeten worden afgerekend over de stille en fiscale reserves.
Ik zou een dergelijke ontwikkeling niet wenselijk achten en pleit dan ook voor
een verruiming van artikel 18 Wet IB 1964. Het zou volledig aansluiten bij de
draagkrachtgedachte om natuurlijke personen die hun eenmanszaak tegen creditering
op de commerciele balans inbrengen in een personenvennootschap nog niet in de
heffing te betrekken. Die situatie is in wezen vergelijkbaar met een bedrijfsfusie.
die op grond van artikel  14 Wet Vpb 1969 onder voorwaarden eveneens wordt
gefacilieerd. Anders ligt het ingeval er tegen contanten wordt afgerekend buiten
de boeken van de personenvennootschap om. Alsdan doet zich daadwerkelijk een
realisatiemoment voor.

Overigens is het bij de inbreng van een eenmanszaak in een BV naar huidig
recht weliswaar niet mogelijk om onmiddellijk een samenwerkingsverband aan
te gaan, maar een en ander kan wel worden bereikt in twee fasen. In de toelichting

op de standaardvoorwaarden bij artikel  18 Wet IB 1964 wordt namelijk expliciet
toegestaan, dat een geruisloze inbreng wordt gevolgd door de vervreemding van
de ingebrachte onderneming aan een derde met toepassing van artikel 14 Wet Vpb
1969.97 Aldus is het onder voorwaarden mogelijk om fiscaal gefacilieerd een
eenmanszaak in te brengen in een eigen BV en daarna die BV de onderneming
tegen uitreiking van aandelen over te laten dragen aan een BV van een derde.
Tevens is het mogelijk om na een geruisloze omzetting van een eenmanszaak in
een BV aandelen aan een derde uit te geven, mits dit tegen een zakelijke prijs
geschiedt.98 Op die manier kan eveneens kort na de rechtsvormwijziging een
samenwerkingsverband worden aangegaan. Naar mijn indruk zijn er geen redenen
om het aangaan van een samenwerkingsverband niet rechtstreeks mogelijk te maken.
Ook Rijkers heeft in zijn proefschrift voorgesteld om een geruisloze overdacht
aan een bestaande BV van derden naar analogie van artikel 14 Wet Vpb 1969
mogelijk te maken. 99

97      Besluit 24 september 1997. BNB 1997/365. paragraaf 4.2.2, onderdeel b. van de toelichting
op de standaardvoorwaarden.

98        Resolutie 24 september   1997.  BNB 1997/365. paragraaf  10.3  van de toelichting  op  de
standaardvoorwaarden. Vgl. tevens paragraaf 4.2.2. onderdeel c, van de toelichting. waarbij
na de geruisloze 'omzetting' van een personenvennootschap in een BV wordt toegestaan dat
er nieuwe deelnemers toetreden. mits een toetreding verband houdt met de groei van de
onderneming.

99       Rijkers  1989. p. 221 -223 en p. 236.
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3.9 Het in aanmerking nemen van verliezen

3.9.1 Tijdstip waarop verliezen in aan,nerking kunnen worden genomen

Naar huidig recht kunnen vennoten in verband met de transparantie van personen-
vennootschappen eventuele vennootschapsverliezen direct in aanmerking nemen.
Dit geldt niet voor aandeelhouders die een aanmerkelijk belang bezitten. Van een
aanmerkelijkbelangverlies is eerst sprake indien een verlies definitief voor rekening
van een aanmerkelijkbelanghouder is gekomen. In het algemeen zal zich een
dergelijke situatie pas voordoen bij verkoop van het aanmerkelijkbelangpakket
of bij ontbinding van de vennootschap nadat de vereffening van het vermogen is
voltooid. In artikel 20c, zesde lid, Wet IB 1964 is zelfs een regeling opgenomen
die voorkomt dat aanmerkelijkbelanghouders verliezen naar voren proberen te halen.

Indien vennoten in zelfstandig belastingplichtige personenvennootschappen
onder de toepassing van het aanmerkelijkbelangregime gaan vallen, zullen voor
aandeelhouders en vennoten dezelfde regels gelden. Dit is ook wenselijk, omdat
het verschil in fiscale behandeling tussen vennoten en aandeelhouders niet kan
worden verklaard vanuit de draagkrachtgedachte die er uiteindelijk aan ten
grondslag ligt. aans zullen de risico's van vennoten in personenven-'cm Doorg
nootschappen in verband met hun externe aansprakelijkheid weliswaar groter zijn
dan de risico's die aandeelhouders in kapitaalvennootschappen lopen. Dit neemt
echter niet weg dat hun risico's zich in wezen tegelijkertijd zullen manifesteren
en dat bij beide type vennootschappen de verliezen in eerste instantie voor rekening
van de vennootschap komen.

Wel rijst de vraag op welk tijdstip aandeelhouders en vennoten een verlies
in aanmerking zouden moeten kunnen nemen. Binnen het aanmerkelijkbelangregime
worden zowel positieve als negatieve vermogensmutaties in aanmerking genomen
bij vervreemding. Aldus wordt een vermogensmutatie eerst in de heffing betrokken
op het tijdstip dat zij daadwerkelijk is gerealiseerd en definitief is. Ook was
denkbaar geweest dat waardestijgingen of -dalingen van het aanmerkelijkbelangpak-
ket van jaar tot jaar als aanmerkelijkbelangwinst of -verlies waren aangemerkt.
De wetgever heeft er echter bewust voor gekozen om het realisatiemoment tot
uitgangspunt te nemen, hetgeen aansluit bij de draagkrachtgedachte zoals daar
binnen de Wet IB  1964 vorm aan is gegeven. Ook elders in deze wet is er immers
als uitgangspunt voor geopteerd om inkomen eerst in aanmerking te nemen zodra
de consumptiemogelijkheden daadwerkelijk toe- dan wel afnemen. Vanuit deze
benadering lijken de regels die binnen het aanmerkelijkbelangregime gelden ten
aanzien van het tijdstip waarop verliezen in aanmerking kunnen worden genomen
logisch. Toch verdient een en ander enige nuancering.

100   Ik verwijs naar hoofdstuk 3, paragraat- 5 waar deze stelling uitvoerig 13 gemotiveerd.
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Anders dan binnen het regime van de winst uit aanmerkelijk belang, wordt
binnen het regime van de winst uit onderneming het genietingsmoment bepaald
op grond van goed koopmansgebruik. Een van de beginselen van goed koopmans-
gebruik is het voorzichtigheidsbeginsel. Ingevolge dit beginsel hoeven niet
gerealiseerde winsten in beginsel nog niet tot de jaarwinst te worden gerekend.
terwijl niet gerealiseerde aantoonbare verliezen mits zij zijn veroorzaakt in het
desbetreffende jaar wel reeds in aanmerking kunnen worden genomen. Invoering
van een zelfstandige belastingplicht voor personenvennootschappen die een
objectieve onderneming drijven, brengt met zich mee dat de winstbepaling volgens
goed koopmansgebruik voortaan op het niveau van de vennootschap in plaats van
op het niveau van de vennoten geschiedt. Goed koopmansgebruik werkt niet door
naar het aanmerkelijkbelangregime. Aangezien een aanmerkelijkbelanghouder
door de wetgever in wezen als een ondernemer wordt beschouwd, kan evenwel
de vraag worden gesteld of analoog aan het voorzichtigheidsbeginsel niet enige
versoepeling wat betreft het genietingsmoment binnen dit regime is gerechtvaardigd.

Essers stelt in dit verband voor om de regeling van artikel 2Oh, vierde lid,
Wet IB  1964 aan te passen. Op grond van deze bepaling dient ingeval de

101

overdrachtsprijs uit een of meer termijnen bestaat waarvan het aantal of de omvang
ten tijde van de vervreemding van het aanmerkelijk belang nog niet vaststaat, te
worden uitgegaan van een geschatte overdrachtsprijs. Indien feitelijk meer wordt
genoten, wordt het meerdere in aanmerking genomen op het tijdstip waarop de
daadwerkelijk genoten termijnen de geschatte overdrachtsprijs te boven gaan. In
de situatie waarin het totaal van de daadwerkelijk genoten termijnen lager is dan
de geschatte overdrachtsprijs, wordt het verschil op het tijdstip waarop de laatste
termijn is genoten, aangemerkt als aanmerkelijkbelangverlies. Verliezen worden
dus op een later tijdstip in aanmerking genomen dan winsten. Essers acht het niet
gerechtvaardigd dat in dit verband ten aanzien van aanmerkelijkbelanghouders
het voor ondernemers geldende voorzichtigheidsbeginsel 'op zijn kop' wordt gezet.

Eveneens zou binnen het aanmerkelijkbelangregime analoog aan het voorzich-
tigheidsbeginsel kunnen worden toegestaan om verliezen reeds in aanmerking te
nemen op het tijdstip waarop zij zich voor de aanmerkelijkbelanghouder

1()2manifesteren.    Dit zou dan zowel voor vennoten als voor aandeelhouders dienen
te gelden. Aldus zou sprake zijn van een aanmerkelijkbelangverlies indien en
voorzover de waarde van een aanmerkelijkbelangpakket zou dalen beneden de

101 Essers 1999. p. 86-87.
102     Idealiter zou mijns inziens het aanmerkelijkbelangregime zowel van toepassing moeten zijn t.a.v.

deelnemers in een vennootschap die in wezen ondernemers zijn als t.a.v. deelnemers die in feite
slechts kapitaalverschaffers zijn. Alleen t.a.v. de eerste categorie deelnemers zou het analoog
aan het roorzichtigheidsbeginkel gerechte·aardigd zijn om toe te staan dat verliezen reeds in
aanmerking kunnen worden genomen op het tijdstip waarvoor zij zich voor de deelnemers
manifesteren.
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verkrijgingsprijs. Zou de waarde daarvan in een later jaar weer stijgen, dan zou
het verlies in dat jaar moeten worden teruggenomen.

3.9.2 Verliesverrekeningstermijnen

Naar huidig recht kan een vennoot een ondememingsverlies achtereenvolgens
verrekenen met de inkomens van de drie voorafgaande jaren en onbeperkt met
de inkomens van de volgende jaren. Aanmerkelijkbelangverliezen worden

daarentegen in de vorm van een belastingcredit achtereen verrekend met de belasting
die is verschuldigd over het jaar waarin het verlies is geleden, over de drie vooraf-
gaande jaren, of over de acht volgende jaren. Invoering van een zelfstandig
belastingplicht voor personenvennootschappen heeft binnen het huidige systeem
derhalve tot gevolg dat de voorwaartse verliesverrekeningsmogelijkheden voor
vennoten in de tijd worden beperkt. Hier moet echter worden opgemerkt dat het
redelijk zou zijn als ook ten aanzien van aanmerkelijkbelangverliezen een
onbeperkte voorwaartse verliesverrekening mogelijk zou worden gemaakt.'03 In
het nieuwe aanmerkelijkbelangregime wordt een aanmerkelijkbelanghouder immers

vergeleken met een ondernemer. Daarom zou het gerechtvaardigd zijn om de
verrekeningstermijnenvanondernemingsverliezenenaanmerkelijkbelangverliezen
op Edn lijn te stellen.

3.9.3 Verliesverrekening in verband met de belastin gplannen voo r de 21e eeuM'

Kenmerkend voor het analytische belastingstelsel dat in de nota 'Belastingen in
de 21e eeuw een verkenning' wordt voorgesteld, is dat verliezen uit de ene box
niet met inkomsten uit de andere box kunnen worden verrekend. Aanmerkelijkbe-
langverliezen zouden in dit systeem derhalve alleen nog met aanmerkelijkbelangwin-
sten kunnen worden gecompenseerd. Het aanmerkelijk belang is immers de enige
inkomensbron die in box II wordt betrokken. Uitgaande van de huidige aanmerke-

lijkbelangregeling zal de invoering van deze belastingplannen er veelal toe leiden
dat aanmerkelijkbelangverliezen fiscaal in het geheel niet in aanmerking kunnen
worden genomen. Van een aanmerkelijkbelangverlies is binnen de bestaande

regeling immers eerst sprake zodra het verlies definitief is. Dit is doorgaans het
geval indien de inkomensbron voor belanghebbende verloren gaat. Voorwaartse
verliesverrekening zal dan meestal niet aan de orde komen, terwijl de achterwaartse
verliesverrekeningsmogelijkheden zijn beperkt tot drie kalenderjaren. Deze
consequentie acht ik zowel voor aandeelhouders als vennoten die een aanmerkelijk
belang bezitten onredelijk.'G' Indien analoog aan het voorzichtigheidsbeginsel reeds

103   Ingelijke zin Essers 1999, p. 85: Van Kempen 1996 Il, p. 1767: Rijker, 1996 II, p. 122. Vgl
Blokland 1996. p. 1547. VHMF 1996, p. 1615.

104 Vgl. Stevens 1999. p. 298.
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op een eerder tijdstip rekening zou kunnen worden gehouden met een

aanmerkelijkbelangverlies, zou voor een aantal gevallen reeds een oplossing worden
geboden. Tevens zou het naar mijn mening wenselijk zijn als bij het tenietgaan
van de bron aanmerkelijk belang een eventueel resterend verlies in de vorm van
een belastingcredit zou kunnen worden overgeheveld naar box I.

3.9.4 Artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969

Op grond van artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 kan een lichaam zijn verliezen
niet voorwaarts verrekenen indien:
a.     het lichaam zijn onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt;
b.   en de winsten niet meer hoofdzakelijk ten goede kunnen komen aan de

natuurlijke personen die deelnamen in het lichaam op het tijdstip waarop het
lichaam zijn onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt.

Zo is voorwaartse verliescompensatie bijvoorbeeld uitgesloten, indien een BV haar
materiele onderneming staakt en de aandeelhouders vervolgens hun aandelen
verkopen aan een derde. De regeling is ingevoerd om de handel tegen te gaan in
lege kapitaalvennootschappen louter met het doel om derden te laten profiteren
van resterende verliesverrekeningsmogelijkheden.

105

Verschillende auteurs hebben betoogd dat artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb  1969
strijdig is met de structuur van de vennootschapsbelasting.'06 In de Wet Vpb  1969
staat immers het lichaam als zelfstandige entiteit centraal welke een bestaan zou
leiden los van de individuele deelnemers. In de veronderstelde zelfstandigheid
van het lichaam ten opzichte van zijn deelnemers werd door de wetgever een
rechtvaardigingsgrond gezien voor een stelsel van dubbele heffing ten aanzien van
kapitaalvennootschappen. Kapitaalvennootschappen zouden in deze gedachte in
wezen een eigen draagvermogen hebben dat volledig losstaat van de aandeelhou-
ders. Bij deze structuur past het niet om wat betreft de voorwaarden voor
verliescompensatie door het lichaam heen te kijken. 107

Hiervoor heb ik betoogd dat noch een kapitaalvennootschap noch een
personenvennootschap een eigen draagvermogen bezit dat volledig losstaat van
haar deelnemers. In wezen wordt het draagvermogen van een vennootschap gevormd
door de collectieve draagkracht van de deelnemers gezamenlijk. Daarom is het
gerechtvaardigd om de vennootschapsbelastingheffing op het niveau van de
vennootschap en de inkomstenbelastingheffing van de deelnemers op enige wijze

105   Kamerstukken II 1959-1960.6000, nr. 3, p. 21 (MvT).
106   Zie o.a. Schonis 1985. p. 140-142: De Vries & Sillevis 1984, p. 246-248; Verburg 1967. p.

530-535: Zwemmer 1995, p. 129-30.
107 Ten tijde vande invoering van artikel 20. vijfde lid. Wet Vpb  1969 werd datoverigens ookdoor

de toenmalige staatssecretaris onderkend. Zie Handelingen 11 1968-1969. p. 3187.
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te integreren. Er bestaat geen grondslag voor een dubbele heffing. Sinds 1 januari
1997 wordt dat ook door de wetgever erkend. althans voorzover de deelnemers
in een vennootschap een aanmerkelijk belang bezitten. Ten aanzien van die
deelnemers is niet langer sprake van een dubbele heffing maar van een gecombineer-
de heffing. De vennootschapsbelasting fungeert in dit systeem in wezen als

voorheffing voor de inkomstenbelasting. Binnen deze structuur is een bepaling
als artikel 20 , vijfde lid. Wet Vpb zowel voor kapitaalvennootschappen als zelfstan-

dig belastingplichtige personenvennootschappen wel gepast.
Aan de andere kant zou het gerechtvaardigd zijn om voor de toepassing van

het aanmerkelijkbelangregime toe te staan dat aanmerkelijkbelangverliezen tegen
een hoger tarief in aanmerking kunnen worden genomen voorzover verlies-

10%

verrekeningsmogelijkheden voor de vennootschap verloren zijn gegaan. Hierbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende situatie: Een aanmerkelijkbelang-
houder bezit alle aandelen in een kapitaalvennootschap. De verkrijgingsprijs van
zijn aandelen bedraagt f 40.000. De vennootschap wordt ontbonden en de
aanmerkelijkbelanghouder ontvangt slechts een liquidatie-uitkering van f 10.000.
De vennootschap had nog voor een bedrag van f 30.000 fiscaal te verrekenen
verliezen openstaan, maar de compensatiemogelijkheden gaan tengevolge van haar
ontbinding en liquidatie verloren. Op grond van artikel 20c, vijftiende lid, Wet
IB  1964 is bij de aanmerkelijkbelanghouder sprake van een aanmerkelijkbelangver-
lies van f 30.000. Dit verlies kan volgens de huidige wetgeving slechts tegen een
tarief van 25% in aanmerking worden genomen. Aangezien zich evenwel geen
dubbele druk voordoet en de verliesverrekeningsmogelijkheden voor de vennoot-

schap verloren gaan, zou het redelijk zijn als de aanmerkelijkbelanghouder zijn
verlies tegen een hoger tarief in aanmerking zou kunnen nemen.

3.10 Toename belastingdruk bij lage restiltaten

Invoering van een zelfstandige belastingplicht voor personenvennootschappen heeft

tot gevolg dat bij lage ondernemingsresultaten meer belasting wordt geheven dan
naar huidig recht het geval is.'09 Oorzaak daarvan is in de eerste plaats dat bij lage
resultaten de gehele winst in de inkomstenbelasting wordt belast naar een lager
tarief dan het gecombineerde vennootschapsbelasting- en aanmerkelijkbelangtarief.

Belangrijker is evenwel dat natuurlijke personen die winst uit onderneming genieten
onder voorwaarden gebruik kunnen maken van bepaalde faciliteiten die exclusief
voor de inkomstenbelasting gelden. Met name de zelfstandigenaftrek is in dit
verband van belang. Deze aftrek werd oorspronkelijk als wettelijke faciliteit
ingevoerd om tegemoet te komen aan de bijzondere functies van winstinkomen.

108   Vgl. Van Dijck 1996. p. 992-993.
109    Vgl. de kritiek die wei wordt gegeven t.a.v. de invoering van een ondememingswinstbelasting.

Zie Schonis 1983. p. 41: Kamerstukken 11 1959-1960,5 380 & 6 000. nr. 9, p. 17 (Nota).
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De zelfstandigenaftrek geldt echter alleen indien de winst beneden een bepaald
niveau blijft. Hij is bovendien hoger naarmate de winst lager is. Dit aspect is vanuit

de achtergrond van deze faciliteit niet verklaarbaar, aangezien de belastingdruk
niet alleen in absolute naar eveneens in relatieve zin afneemt naarmate de winst

lager is.
Voor het feit dat bij lage winsten het inkomstenbelastingregime van de winst

uit onderneming aantrekkelijker is dan het gecombineerde vennootschapsbelasting-
en aanmerkelijkbelangregime bestaat geen rechtvaardiging. Indien de zelfstandigen-
aftrek voor natuurlijke personen die winst uit onderneming genieten in zijn huidige
vorm wordt gehandhaafd, is bij lage winsten een hiermee vergelijkbare faciliteit
gerechtvaardigd voor vennoten en aandeelhouders die onder het aanmerkelijkbelang-
regime vallen. Voor de toepassing daarvan zal vanzelfsprekend niet alleen11()

rekening moeten worden gehouden met uitgekeerde winst, maar eveneens met

gereserveerde winst die in het desbetreffende boekjaar is gerealiseerd. Het urencri-
terium van artikel 44m Wet IB  1964 zou analoog kunnen worden toegepast.

3.11 Overgangsrecht

3.11.1 Inleiding

Doorgaans zullen in een personenvennootschap op zeker moment stille en fiscale
reserves aanwezig zijn, waarop een inkomstenbelastingclaim rust ten laste van
de vennoten. Indien personenvennootschappen door wetswijziging zelfstandig
belastingplichtig worden, zullen de winsten voortaan eerst in de vennootschapsbe-
lasting worden betrokken en vervolgens in de aanmerkelijkbelangheffing. De vraag
rijst wat er dan moet gebeuren met de bestaande inkomstenbelastingclaim op de
stille en fiscale reserves. Het ligt in de rede om voor het antwoord op die vraag
aansluiting te zoeken bij de regeling van artikel  18 Wet IB  1964 voor een geruisloze

inbreng van een eenmanszaak of personenvennootschap in een BV (of NV).

3. J 1.2 De huidige regeling voor een geruisloze inbreng

Bij een inbreng van een onderneming in een BV moet in beginsel worden

afgerekend over stille en fiscale reserves. Op grond van artikel  18 Wet IB  1964
is het mogelijk om onder voorwaarden een onderneming zonder fiscale afrekening
in te brengen. In de memorie van toelichting op deze bepaling werd ten aanzien

van de doelstelling van de regeling het volgende opgemerkt:

110 Vgl. NRC-Handelsblad 7 april 1999. p. 19. Hieruit blijkt dat Staatssecretaris Vermeend in een
gesprek met de werkgeversorganisaties VNO/NCW en MKB-Nederland kenbaar heeft gemaakt

dat hij in 2001 de vennootschapsbelasting over de eerste f 50.000 winst van BV's zou willen
verlagen van 35% naar 309.
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'Er kan dan zonder schade voor de Schatkist van worden afgezien een
gerechtvaardigde wijziging van de juridische vorm van de onderneming te
belemmeren door het onmiddellijk heffen van vaak grote bedragen aan
inkomstenbelasting .lit

Feitelijk wordt bij een rechtsvormwijziging niets gerealiseerd, zodat belastingheffing
tot liquiditeitsproblemen aanleiding zou kunnen geven.

De geruisloze inbreng dient gelet op de doelstelling van de wetgever zodanig
te geschieden dat de belastingclaim op de reserves weliswaar behouden blijft. maar
niet tot een dusdanige claim leidt dat men wel wordt gedwongen de onderneming
in de bestaande rechtsvorm voort te zetten. Op grond van de huidige regeling wordt
de inkomstenbelastingclaim op de reserves omgezet in een vennootschapsbelasting-
claim. De tweede standaardvoorwaarde bepaalt namelijk dat de BV de ingebrachte
activa en passiva in haar fiscale openingsbalans moet opnemen voor de waarden
waarvoor deze zijn opgenomen in de fiscale eindbalans van de onderneming. Er
ontstaat niet tevens een aanmerkelijkbelangclaim op de aanwezige reserves. De
verkrijgingsprijs van het aanmerkelijkbelangpakket wordt namelijk evenals het
gestorte kapitaal bepaald aan de hand van de waarde welke in het economische
verkeer aan de in te brengen onderneming kan worden toegekend.

Uitgaande van de bestaande regeling voor een geruisloze inbreng zou het
voor de hand liggen om bij de invoering van een zelfstandige belastingplicht voor
personenvennootschappen de bestaande inkomstenbelastingclaim slechts om te
zetten in een vennootschapsbelastingclaim. Naar mijn mening zou het evenwel
wenselijk zijn als de huidige regeling fundamenteel wordt gewijzigd, '12 hetgeen
eveneens tot een andere overgangsregeling voor personenvennootschappen zou
moeten leiden.

3.1 1.3 De achtergrond van de huidige regeling poor een geruisloze inbreng

Bij de invoering van artikel  18 Wet IB 1964 bestond ten aanzien van kapitaalven-
nootschappen een stelsel van dubbele heffing. Het vennootschapsresultaat werd
met vennootschapsbelasting belast terwijl winstuitdelingen bij de aandeelhouders
als inkomsten uit vermogen werden belast tegen het progressieve tabeltarief.
Aanmerkelijkbelanghouders werden bij vervreemding van hun aanmerkelijkbelang-
pakket op grond van artikel  39 Wet IB 1964(oud) bovendien tegen een tarief van
20% belast voor gerealiseerde vermogensmutaties. Deze aanmerkelijkbelangheffing
had volgens de wetgever ten doel te voorkomen dat aandeelhouders met een
machtspositie de winst in de kapitaalvennootschap oppotten en belastingvrij

Ill Kamerstukken 11 1958-1959.5380, nr. 3. p. 39 (MvT).
1 12     Voor een uitgebreidere toelichting hierop verwijs ik naar Van Kempen  1996 II. p. 1765-1773:

Van Kempen 1997. p. 361-363.
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realiseren waardoor zij in wezen belastingheffing over inkomsten uit vermogen
113

ontgaan. De aanmerkelijkbelangregeling diende het regime van de inkomsten
uit vermogen dus als het ware aan te vullen en stond hier theoretisch gezien geheel

ten dienste van.
Binnen dit stelsel van dubbele heffing was het logisch dat bij de inbreng van

een onderneming in een kapitaalvennootschap de inkomstenbelastingclaim op de
aanwezige reserves slechts werd omgezet in een vennootschapsbelastingclaim,
al werd die conclusie bij de invoering van de Wet IB 1964 niet uitdrukkelijk door
de wetgever uitgesproken. Indien tevens een claim zou ontstaan binnen het regime
van de inkomsten uit vermogen, zou de rechtsvormwijziging worden belemmerd.
Dit zou niet het geval zijn indien een aanmerkelijkbelangclaim zou ontstaan, maar
het paste niet in het systeem van de wet om een aanmerkelijkbelangclaim te doen
ontstaan waar een claim terzake van inkomsten uit vermogen werd uitgesloten. 1]4

3.11.4 De geruisloze inbreng naar wenselijk recht

Het  aanmerkelijkbelangregime   is  per   1   januari 1997 ingrijpend gewijzigd.
Uitgangspunt is voortaan dat alle voordelen die verband houden met het aanmerke-
lijkbelangpakket als winst uit aanmerkelijkbelang worden belast tegen een tarief
van 25%. Voor aanmerkelijkbelanghouders is niet langer sprake van een
(theoretisch) dubbele druk, maar van een gecombineerde druk die ongeveer
gelijkwaardig dient te zijn aan de inkomstenbelastingdruk op winst uit onderne-
ming.' 15  Door deze principiEle wijziging  is de grondslag  om  bij de geruisloze

inbreng wat betreft de fiscale positie van aanmerkelijkbelanghouders uit te gaan
van de commerciele herwaardering naar mijn mening weggevallen. Voortaan is

het gerechtvaardigd om de inkomstenbelastingclaim op de aanwezige reserves bij
een geruisloze inbreng om te zetten in een gecombineerde vennootschapsbelasting-
en aanmerkelijkbelangclaim. De inbreng geschiedt in dat geval volledig116

'geruisloos.' Het fiscale stelsel dat geldt ten aanzien van onder de vennootschapsbe-

113    Zie o.a. Kamerstukken Il 1962-1963,5 380, nr. 19, p. 7 lk (MvA).
114   Zie Van Kempen 199611, p. 1766.
115   Kamerstukken II 1995- 1996,24761, nr. 3. p. 5 (MvT).
116 Idem Essers 1999. p. 87. Anders Helmond  1997, p 356-361, waarover Van Kempen  1997, p.

361-363. Anders tevens Comelisse  1997, p. 33. Volgens Comelisse valt niet in te zien waarom
t.a. v. vervreemdingsvoordelen t.0.5. de situatie van vddr 1997 naast de drukverzwaring door
de tariefsverhoging van 20% naar 25%, reden zou zijn voor een 'extra drukverzwaring' door
een verlaging van de verkrijgingsprijs. Cornelisse ziet mijns inziens over het hoofd dat het vaOr
I januari  1997 niet in het systeem van de wet paste om een aanmerkelijkbelangclaim te doen
ontstaan waar een claim terzake van inkomsten uit vermogen werd uitgesloten. De oorspronkelijke
rechtvaardigingsgrond voor de ophoging van de verkrijgingsprijs bij een geruisloze inbreng moet
niet worden gezocht in het aanmerkelijkbelangregime en de hoogte van het aanmerkelijkbelangta-
rief, maar in het klassieke stelsel van dubbele heffing en het regime van de inkomsten uit
vermogen. dat sinds 1 januari  1997 (in beginsel) niet meergeldt voor aanmerkelijkbelanghouders.
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lasting vallende ondernemingen komt in de plaats van het stelsel dat van toepassing
is ten aanzien van onder de inkomstenbelasting vallende ondernemingen.

3.11.5 Conclusie

Uitgaande van de bestaande regeling voor een geruisloze inbreng zou het voor de
hand liggen om bij de invoering van een zelfstandige belastingplicht voor
personenvennootschappen de bestaande inkomstenbelastingclaim slechts om te
zetten in een vennootschapsbelastingclaim. Door de ingrijpende wijziging van het
aanmerkelijkbelangregime per 1 januari 1997, is de grondslag om bij de geruisloze
inbreng wat betreft de fiscale positie van aanmerkelijkbelanghouders uit te gaan
van de commerciele herwaardering naar mijn mening echter weggevallen. De
regeling zou daarom moeten worden aangepast. Het zou voortaan gerechtvaardigd
zijn om de inkomstenbelastingclaim op de aanwezige reserves om te zetten in een
gecombineerde vennootschapsbelasting- en aanmerkelijkbelangclaim. Indien de
regeling op deze wijze zou worden aangepast, zou bij de invoering van een
zelfstandige belastingplicht voorpersonenvennootschappen hierbij kunnen worden
aangesloten. Daarnaast zou op verzoek van de gezamenlijke vennoten kunnen
worden toegestaan om af te rekenen over de bestaande reserves, onder gebruikma-
king van de stakingsfaciliteiten.

4         De fiscale behandeling van natuurlijke personen-eenmansonder-
nemers

Hiervoor heb ik betoogd dat er vanuit de draagkrachtgedachte gezien voor vennoten
in personenvennootschappen, evenals voor aandeelhouders in kapitaalvennootschap-
pen, geen grondslag bestaat voor een rechtstreekse inkomstenbelastingheffing over
de volledige winst: noch tegen een progressief tarief, noch tegen een proportioneel
tarief. Het vennootschapsvermogen van een personenvennootschap vormt namelijk
een gebonden goederengemeenschap, zodat individuele vennoten er in beginsel
niet rechtstreeks ten eigen behoeve zelfstandig over kunnen beschikken.

Dit geldt niet voor eenmanszaken. De winst staat een eenmansondernemer
volledig ter beschikking. Hij heeft theoretisch gezien weliswaar de mogelijkheid
om de gehele winst aan de onderneming te onttrekken voor consumptieve bestedin-
gen, maar ook hij zal een afweging moeten maken in hoeverre dat verantwoord
is. In het belang van de continuiteit en groei van de onderneming is hij doorgaans
genoodzaakt om een gedeelte van de winst te reserveren. In verband daarmee is
het volgens velen niet gerechtvaardigd om de volledige winst uit een eenmanszaak
tegen het progressieve tarief in de inkomstenbelasting te betrekken. welke opvatting
ik onderschrijf.
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Essers heeft in dit verband recentelijk voorgesteld om voor IB-ondernemers
een vergelijkbaar systeem in te voeren als voor aanmerkelijkbelanghouders in

kapitaalvennootschappen. "' Dit zou betekenen dat de winst in eerste instantie
volledig tegen een met het vennootschapsbelastingtarief overeenkomend tarief
in de inkomstenbelasting wordt betrokken en dat de winst bij onttrekking voor
consumptieve bestedingen nogmaals tegen het 25%-tarief wordt belast. De meeste

ondernemingsfaciliteiten die exclusief voor de inkomstenbelasting gelden, kunnen
dan worden afgeschaft. Om te voorkomen dat ondernemers met lage ondernemings-
resultaten door de invoering van dit systeem meer belasting moeten betalen, zou
voor hen bijvoorbeeld een zelfstandigenaftrek kunnen worden behouden of een
gedeelte van de winst kunnen worden vrijgesteld.

Ik sluit me bij de opvatting van Essers aan. Op deze wijze zou een rechtsvorm-
neutraal systeem kunnen worden verkregen en in wezen een ondernemingswinstbel-
asting ontstaan. Ook binnen de huidige Wet IB  1964 en Wet Vpb 1969 kan immers
vorm worden gegeven aan een ondernemingswinstbelasting.

Bijkomend voordeel van de invoering van dit systeem zou zijn dat het niet
alleen mogelijk zou zijn om de rechtsvorm van een eenmanszaak fiscaal geruisloos
te wijzigen in die van een BV, maar eveneens omgekeerd. Tevens zou het uittreden
van een vennoot uit een personenvennootschap ook ingeval een eenmanszaak zou
resteren, slechts hoeven te leiden tot een afrekening over het aanmerkelijk belang
van de uittreder. Overige belastingclaims zouden eenvoudig kunnen worden doorge-
schoven. Wat betreft de overdracht van een eenmanszaak aan een derde zou het
mijns inziens gerechtvaardigd zijn als, conform het systeem dat voor eenmans-BV's
geldt, in beginsel alleen zou hoeven te worden afgerekend over de claim in de
tweede fase. De 35%-claim over de stille en fiscale reserves zou kunnen worden
doorgeschoven naar de overnemer. Daartegenover staat dat de stakingsfaciliteiten
zouden kunnen vervallen. Een nadere uitwerking van de fiscale behandeling van
de eenmansondememer naar wenselijk recht valt buiten het kader van dit onderzoek
en blijft daarom achterwege.

5           De fiscale behandeling van vennoten-lichamen

5.1 Inleiding

De invoering van een zelfstandige belastingplicht voor personenvennootschappen
heeft belangrijke gevolgen voor lichamen die vennoot zijn in een personenvennoot-
schap. De belangrijkste daarvan betreffen de winstbepaling, de toepassing van de

deelnemingsvrijstelling en de consequenties ten aanzien van de verliesverrekening.

117     Essers  1999, p. 88
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In deze paragraaf ga ik in op deze aspecten van de invoering van een zelfstandige
belastingplicht voor personenvennootschappen.

5.2 Winstbepaling

Een van de fiscale voordelen die een transparante personenvennootschap
samenwerkende lichamen biedt, is dat zij ten aanzien van het resultaat van de
vennootschap binnen de regels van goed koopmansgebruik ieder hun eigen winst
kunnen bepalen. Weliswaar geldt dit eveneens voor natuurlijke personen die
vennoot zijn in een personenvennootschap, maar voor lichamen die tevens eigen

ondernemingsactiviteiten uitoefenen, levert die mogelijkheid doorgaans meer
voordelen op. Zo kan een lichaam voor zijn aandeel in een door de personen-
vennootschap op een bedrijfsmiddel gerealiseerde stille reserve onder voorwaarden
een vervangingsreserve vormen en deze aanwenden voor investeringen binnen
de eigen onderneming.

Indien personenvennootschappen zelfstandig belastingplichtig worden. zal
dit systeem worden doorbroken. Mijns inziens is dat ook wenselijk. Het vennoot-
schapsvermogen van een personenvennootschap vormt namelijk een onverdeeld
vermogen. Eerst de verdeling na ontbinding van de vennootschap stelt ieders recht
ten aanzien van de afzonderlijke goederen vast. Niet valt daarom in te zien waarom
vennoten in personenvennootschappen anders dan aandeelhouders in kapitaalven-
nootschappen ten aanzien van het resultaat van de vennootschap hun eigen winst
zouden moeten kunnen bepalen.

In dit verband verdient nog te worden opgemerkt dat de huidige methode
volgens welke iedere vennoot zijn eigen winst kan bepalen pas is ingevoerd bij
de Wet Belastingherziening 1950. Onder de toepassing van het Besluit IB  1941
moest eerst het vennootschapsresultaat worden bepaald, waarna daaraan gerelateerd
ieders winstaandeel werd vastgesteld. Dit systeem werd in 1950 gewijzigd omdat
een verdergaande transparantie beter zou aansluiten bij het persoonlijke karakter
van de inkomstenbelastingheffing als draagkrachtheffing.'18 Nu de transparantie
in strijd blijkt te zijn met de draagkrachtgedachte zoals daaraan vorm is gegeven
binnen de Wet IB 1964, vervalt tevens de grondslag voor het huidige systeem waarin
iedere vennoot zijn eigen winst kan bepalen.

5.3 Deelnemingsvrijstelling

Invoering van een zelfstandige belastingplicht voor personenvennootschappen
betekent enerzijds dat voordelen uit aandelen die tot het vermogen van een

118   Paragraaf 9. derde lid. Leidraad Wet Belastingherziening 1950. Vgl. Van Lindonk 1990 1, p.
381.

218



Een beschouwing (,Ii tretit #1·enselijk recht

119

personenvennootschap behoren onder de deelnemingsvnjstelling kunnen vallen.
Aan de andere kant zullen ook voordelen die aan een lichaam als vennoot in een
personenvennootschap toekomen onder voorwaarden onder de deelnemingsvrijstel-
ling moeten vallen. Daartoe zal de definitie van het begrip 'deelneming' in artikel
13, tweede, Wet Vpb 1969 moeten worden uitgebreid.

Van een deelneming is ingevolge deze bepaling in beginsel onder meer sprake
indien een lichaam voor minimaal 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeel-
houder is van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. Uit de
parlementaire geschiedenis blijkt dat met dit criterium is beoogd om aan de hand
van een praktisch hanteerbare maatstaf een onderscheid te maken tussen

'gevallen waarin een lichaam aandelen houdt terwille van de daaruit voortvloei-
ende betrekking tussen de eigen bedrijtsuitoefening en de bedrijfsactiviteit
van het andere lichaam, en de gevallen waarin een lichaam aandelen aanhoudt

·120zuiver als belegging in waardepapieren.

Bezit een lichaam minder dan 5% van de aandelen, dan wordt op grond van artikel
13, derde lid, Wet Vpb 1969 toch het bestaan van een deelneming aangenomen,
indien

'hetzij het aanhouden van dat bezit in de lijn ligt van de normale uitoefening
van de door de belastingplichtige gedreven onderneming, hetzij met het
verwerven daarvan het algemene belang is gediend.'

De Hoge Raad legt deze uitbreiding van het begrip deelneming ruim uit. In zijn
arrest van 5 november 1997, BNB 1998/38 oordeelde hij namelijk dat alleen niet
aan dit criterium wordt voldaan ingeval de aandelen ter belegging worden aangehou-
den. Hiervan is volgens de Hoge Raad slechts sprake indien de aandelen uitsluitend
worden aangehouden met het oog op de verkrijging van een waardestijging en een
rendement die bij normaal vermogensbeheer kunnen worden verwacht.

Naar aanleiding van het voorgaande rijst de vraag onder welke voorwaarden
de participatie van een lichaam in een zelfstandig belastingplichtige personenven-
nootschap onder de deelnemingsvrijstelling zou moeten vallen. Daarvoor maak
ik een onderscheid tussen de participaties van gewone vennoten en die van
commanditaire vennoten.

119    Indien een ondervennootschap een objectieve onderneming drijft. is niet alleen de 'bovenven-
nootschap: maar ook de ondervennootschap in mijn voorstel subjectief belastingplichtig. De
'bovenvennootschap wordt alsdan belast voor haar volledige fiscale winst. Voorzover de

resultaten vervolgens in de ondervennootschap vallen, dient voor de ondervennootschap de
deelnemingsvrijstelling van toepassing te zijn.

120   Kamerstukken II 1959- 1960,6000, nr. 3, p 13 lk(MvT).
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Gewone vennoten
Zoals ik eerder voor de toepassing van de aanmerkelijkbelangregeling beschreef,
is het niet goed denkbaar dat een gewone vennoot louter belegger is. Gelet daarop
zou de participatie van een gewone vennoot naar mijn mening steeds als deelneming
moeten worden aangemerkt. Dit geldt naar huidig recht op grond van artikel 13.
tweede lid, onderdeel c, Wet Vpb 1969 eveneens voor het lidmaatschap in een
cooperatie. De wetgever achtte het namelijk aannemelijk dat het lidmaatschap in
een cooperatie altijd in de lijn van de bedrijfsuitoefening ligt. 121

Conimanditaire vennoten
Voor commanditaire vennoten geldt, evenals voor aandeelhouders, dat het sterk

afhankelijk is van de feiten of zij louter als beleggers moeten worden beschouwd.
Het ligt daarom voor de hand om ten aanzien van commanditaire vennoten

aansluiting te zoeken bij het pragmatische criterium dat voor aandeelhouders geldt.
Naar huidig recht geschiedt dat reeds ten aanzien van participaties in een 'open
CV'. Van een 'deelneming' in een 'open CV' is volgens de Resolutie van 19
december  1991, BNB 1992/55 sprake bij een participatie van minimaal 5% in  'het

vennootschapsvermogen.' Aangezien een 'open CV' in het huidige systeem slechts

zelfstandig belastingplichtig is voor de aan de commanditaire vennoten toekomende

winst, is niet de gerechtigdheid in het gehele vennootschapsvermogen bepalend,
maar  louter de gerechtigdheid  in het commanditaire kapitaal. 132 Indien  CV's
onbeperkt belastingplichtig worden, ligt het in de rede om uit te gaan van het
volledige kapitaal.

5.4 Verliesverrekening bij joint ventures

5.4.1 Verliesverrekening bij transparante personenvennootschappen

Een belangrijk fiscaal voordeel dat de rechtsvorm van een personenvennootschap
samenwerkende lichamen biedt, is dat verliezen van de joint venture rechtstreeks
kunnen worden verrekend met eigen resultaten. Aangezien ook de kosten van een

samenwerkingsverband dikwijls voor de baten uitgaan, levert deze mogelijkheid
voor veel lichamen een belangrijk tijdsvoordeel op in de belastingheffing.

Zelfs bij risicovolle joint ventures wordt vanwege de verliescompensatie-

mogelijkheden doorgaans gekozen voor de rechtsvorm van een personenven-
nootschap. ondanks dat uit juridisch oogpunt een kapitaalvennootschap in die
situatie aantrekkelijker is. Om verhaalsrisico' s zoveel mogelijk te beperken, wordt
dan meestal gebruik gemaakt van een gecompliceerde structuur waarbij zowel een

121   Kamerstukken II 1959-1960,6000. nr. 3. p. 14 lk(MvT)
122   Mededeling 21 juli 1994. V-N 1994. p 3023-3024.
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of meer BV's als een VOF of CV wordt opgericht. 123 Zo kunnen NV's die een
samenwerkingsverband wensen aan te gaan beide doelstellingen bereiken door
eerst ieder een nieuwe BV op te richten en deze op te nemen in een fiscale eenheid,
waarna deze BV's vervolgens een joint venture in de rechtsvorm van een VOF
aangaan. Een andere mogelijkheid is de oprichting van een gezamenlijke BV, welke

vervolgens beherend vennoot wordt in een CV waarin de uiteindelijke jointventure-
partners de commanditaire vennoten zijn.

In het verleden is de staatssecretaris enkele malen gevraagd of dergelijke
gecompliceerde structuren niet zouden moeten worden tegengegaan, dan wel of
de fiscale voordelen ervan door een wetswijziging zouden moeten worden wegge:10-
men. Volgens de staatssecretaris bestond hier geen aanleiding voor. 124 Ook in de
literatuur worden deze structuren niet als onoorbaar betiteld.tls Schonis merkt in
dit verband het volgende op:

'Het belangrijkste motief om een samenwerking in een CV-vorm te gieten is
gelegen in de wens om te bewerkstelligen, dat winsten en verliezen uit de
afzonderlijke activiteiten waarin geparticipeerd wordt - voor de heffing van
de belasting - zoveel mogelijk met elkaar vermengd worden. Kortom het
vermijden van belastingheffing over winsten, terwijl elders in het concern
verliezen aanwezig zijn. Hoe men het ook draait of keert. allerwegen wordt

·126dit gezien als een volstrekt legitiem doel.

5.4.2 De invoering van een zelfstandige belastingplicht voor personenven-

nootschappen

Indien personenvennootschappen zelfstandig belastingplichtig worden, gaat voor
joint ventures in de rechtsvorm van een personenvennootschap in fiscaal opzicht
hetzelfde gelden als voor samenwerkingsverbanden in de rechtsvorm van een

kapitaalvennootschap. Een personenvennootschap vormt dan een zelfstandig
belastingplichtige deelneming voor de jointventurepartners. Gevolg daarvan is
dat verliezen uit de personenvennootschap in beginsel niet meer door de partners
in aanmerking kunnen worden genomen.

123    Zie o.a. Aardema 1987 11, p. 2-3,Vanden Berg 1990, p. 198-199: Mohr 1987, Van Soest 1983.

P. 179.

124    Aanhangsel Handelingen II 1978-1979. nr. 1396, p. 2767. Kamerstukken II 1983-1984,17 845,
nr. 5, p. 2 (MvA). De staatssecretaris merkt hier op dat het feit dat directe verliesverrekening
door de deelnemers wei mogelijk is ingeval een joint venture in de rechtsvorm van een CV wordt

gedreven. maar niet in de situatie waarin is gekozen voor een BV of NV. is gerechtvaardigd
omdat alleen laatstgenoemde vennootschappen rechtspersonen zijn. In hoofdstuk 3. paragraaf

5. gaf ik aan dat vanuit het al dan niet bezitten van rechtspersoonlijkheid dit onderscheid niet
kan worden verklaard c.q gerechtvaardigd.

125   Zie o.a. Essers 1985. p. 12.
126   Schonis 1980, p. 236.
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De mogelijkheden voor een NV om verliezen uit een deelneming in
aanmerking te nemen, zijn namelijk zeer beperkt. Is sprake van een joint venture
dan zal de regeling voor de fiscale eenheid geen uitkomst bieden, omdat deze alleen
kan worden toegepast bij een bezit van 99% van de aandelen. 117 Wel kan onder
omstandigheden een vordering op de deelneming worden afgewaardeerd of kan
bij liquidatie van de deelneming gebruik worden gemaakt van de liquidatiever-
liesregeling van artikel 13d Wet Vpb 1969. Verder biedt artikel 13ca Wet Vpb
1969 onder voorwaarden de mogelijkheid om tijdelijk een afwaarderingsverlies
op de deelneming in aanmerking te nemen.

In de praktijk zal dit gevolg als een groot bezwaar tegen de invoering van
een zelfstandige belastingplicht voor personenvennootschappen worden ervaren.
Toch is het mijns inziens onvermijdelijk dat voor joint ventures die in de rechtsvorm
van een personenvennootschap worden gedreven in dit opzicht hetzelfde gaat gelden
als voor samenwerkingsverbanden in de rechtsvorm van een kapitaalvennootschap.
Er bestaat geen grondslag voor de huidige fiscale verschillen tussen beide type
vennootschappen. ook niet wat betreft de verliescompensatiemogelijkheden. Dat
deze consequentie voor de praktijk grote financiele gevolgen zal hebben. doet daar
niets aan af. Als ook de wetgever dit als een groot probleem beschouwt, zit de
oplossing ervan niet in de handhaving van de fiscale transparantie van personenven-

nootschappen, maar in een fundamentele wijziging van het systeem dat voor
kapitaalvennootschappen geldt. In de literatuur gaan voor dat laatste ook steeds

meer stemmen op.

5.4.3 Ontwikkelingen in de fiscale literatitur

In de fiscale literatuur wordt de laatste jaren vanuit de gedachte dat een deelneming
een verlengstuk is van het lichaam via verschillende wegen gepleit voor ruimere
verliesverrekeningsmogelijkheden ten aanzien van zelfstandig belastingplichtige
kapitaalvennootschappen.

Verruiming fiscale eenheid
In de eerste plaats worden voorstellen gedaan voor een breder toepassingsbereik
van de regeling voor de fiscale eenheid. Naar huidig recht geldt als voorwaarde
voor toepassing van deze faciliteit dat de moedermaatschappij minimaal 99% van
de aandelen in een dochtermaatschappij bezit. Inmiddels is een wetsvoorstel
aangekondigd waarin dit percentage wordt verlaagd naar 95%.

128

127 Naar verwachting zal dit percentage worden verlaagd naar 959.
128   Mededeling staaissecretaris. V-N 1998, p. 1833.
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Van Sonderen wil verder gaan. Hij stelt voor om voor het toepassingsbereik
van de fiscale eenheid aansluiting te zoeken bij het begrip 'groep' van artikel 2:24b
Wet Vpb 1969.1-" Deze bepaling definieert een 'groep' als

'een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen
organisatorisch zijn verbonden.'

Kenmerkend voor een 'groep' is dat zij onder een centrale leiding staat. Gevolg
daarvan is dat een joint venture in het algemeen niet tot de 'groep' van een van

de jointventurepartners zal behoren. 130

Fiscale transparantie
Reuvers komt via een andere richting tot het resultaat dat verliezen van een naar

huidig recht zelfstandig belastingplichtige deelneming onder omstandigheden bij
de aandeelhouders-rechtspersonen in aanmerking kunnen worden genomen. Hij
is namelijk van mening dat kapitaalvennootschappen fiscaal transparant zouden
moeten zijn indien de afzonderlijke deelnemende rechtspersonen minimaal 20%
van de stemrechten bezitten:" Reuvers zoekt hiervoor aansluiting bij artikel 2:389,
eerste lid, BW. Deze bepaling geeft een waarderingsvoorschrift voor deelnemingen
waarin een rechtspersoon invloed van betekenis heeft. Indien de rechtspersoon
minimaal 20% van de stemrechten bezit, wordt vermoed dat die invloed aanwezig
is.

Verlies(- en/of winst)overheveling
In 1995 is er een rapport van een door de Vereniging voor Belastingwetenschap
ingestelde commissie verschenen omtrent de fiscale eenheid: 32 Ook deze commissie

is van mening dat de mogelijkheden om verliezen van zelfstandig belastingplichtige
lichamen in aanmerking te nemen, zouden moeten worden uitgebreid. Zij heeft
zich beraden over drie mogelijke oplossingen: uitbreiding van het regime voor
de fiscale eenheid, invoering van een mogelijkheid te opteren voor fiscale transpa-
rantie en de invoering van een regeling op grond waarvan verliezen- en/of winsten

kunnen worden overgeheveld.
De variant het regime voor de fiscale eenheid uit te breiden, wordt

afgewezen.'33 De fiscale eenheid biedt namelijk veel verdergaande faciliteiten dan
het in aanmerking nemen van verliezen van een gevoegde vennootschap. Het is

129 Van Sonderen 1995. p. 13-14.
130    Asser/Maeijer 1994 (2-III), p. 870-871: Van der Heijden/Van der Grinten  1992, p. 47-48.
131      Vereniging voor Belastingwetenschap 1996 (Reuvers), p. 20. Vgl. Reuvers 1975. p. 1133-1139.

132   Vereniging voor Belastingwetenschap 1995.
133     Vereniging voor Belastingwetenschap  1995, p. 16-18: Vereniging voor Belastingwetenschap

1996. p. 24-25.
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voor de praktijk bovendien van groot belang dat die faciliteiten binnen het huidige
bereik van de regeling worden gehandhaafd. Zo vindt er bij een fiscale eenheid
geen afrekening plaats bij overheveling van stille reserves en goodwill. Indien joint
ventures zouden kunnen worden opgenomen in een fiscale eenheid zou dit volgens
de commissie niet, althans in ieder geval niet voor het volledige bedrag terecht
zijn, omdat ook de andere partners belang hebben bij de overgehevelde stille
reserves en goodwill.

Dit laatste probleem doet zich niet voor ingeval zou kunnen worden geopteerd
voor een fiscale transparantie. Toch zou die oplossing naar de opvatting van de
commissie tot te veel complicaties leiden:34 Zo zou bijvoorbeeld de vraag rijzen
hoe moet worden gehandeld ingeval de ene aandeelhouder een belang van 50%
bezit en een andere aandeelhouder een belang van  1 % bezit. Ook zou moeten
worden bezien of de transparantie eveneens zou dienen te gelden voor particuliere
aandeelhouders.

Gelet op het voorgaande opteert de commissie voor een mogelijkheid om
onder voorwaarden verliezen (en/of winsten) over te hevelen. 135 Zij acht zowel
een regeling denkbaar waarbij de resultatenoverheveling binnen een nader te
omschrijven groep mogelijk is, als een faciliteit waarbij alleen overheveling tussen
aandeelhouders en hun deelnemingen wordt toegestaan. De laatste zou beter
uitvoerbaar zijn. Bij een keuze voor die optie zou naar de opvatting van de
commissie zowel opwaartse als neerwaartse verliesoverheveling mogelijk dienen
te zijn. Voor overdracht van een verlies zou als voorwaarde moeten gelden dat
de verlieslijdende vennootschap geen carry-backmogelijkheden meer heeft. Aan
de andere kant kan een vennootschap in het voorstel van de commissie geen
verliezen overnemen voorzover er bij haarzelf nog te verrekenen verliezen zijn.
Belanghebbenden zouden per jaar kunnen opteren voor de regeling. Voor de
toepassing van de faciliteit acht de commissie een deelnemingspercentage van
33,3% of 50% het meest voor de hand te liggen. Ook een percentage van 25% wordt
evenwel acceptabel geacht.

De voorstellen van de commissie kregen bij bespreking van haar rapport in
een vergadering van de Vereniging van Belastingwetenschap brede steun. 136

134    Vereniging voor Belastingwetenschap 1995. p. 16. Vereniging voor Belastingwetenschap 1996.
p. 24.

135     Vereniging voor Belastingwetenschap 1995. p.  113- 124: Vereniging voor Belastingwetenschap
1996. p. 3 1-32.

136    Vereniging voor Belastingwetenschap 1996.
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De gedachte resultaten van zelfstandig belastingplichtige lichamen over te hevelen
is niet nieuw:37 Reeds in 1962 sprak Brok zich uit voor een verliesoverhevelings-

mogelijkheid. zij het een met een voorlopig karakter. 138

Zwemmer is eveneens voorstander van een regeling op grond waarvan
verliezen van zelfstandig belastingplichtige lichamen kunnen worden over-

139geheveld.    Hij zou de regeling willen beperken tot 'verlengstuklichamen.' Deze
lichamen definieert hij als

'rechtspersonen naar burgerlijk recht die als een verlengstuk van een of meer
deelgenoten -natuurlijke personen of rechtspersonen- fungeren en die zonder

rechtspersoonlijkheid niet aan heffing van vennootschapsbelasting zouden zijn
onderworpen.'

Verliezen van dergelijke lichamen zouden in zijn voorstel, mits geen achterwaartse

verliescompensatie mogelijk is, op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden
kunnen worden gesaldeerd met inkomensbestanddelen van de deelgenoten. De
verliesverrekeningsmogelijkheden bij het lichaam zelf zouden hiermee verloren

gaan.

Verder is er op 6 december  1990 door de Raad van de EG een voorstel  voor
een richtlijn ingediend ten aanzien van het in aanmerking nemen van verliezen
van in een andere lidstaat gevestigde vaste inrichtingen en dochterondernemingen.

140

Artikel 9 van de voorgestelde richtlijn houdt in dat de lidstaten bepalen dat hun
ondernemingen de verliezen van hun in een andere lidstaat gevestigde dochteronder-

nemingen in rekening kunnen brengen. Van een dochter is ingevolge artikel 2 sprake
indien een onderneming minimaal 75% in het kapitaal van een vennootschap bezit,

waardoor zij de meerderheid van de stemrechten kan uitoefenen. De lidstaten
kunnen een geringere minimumdeelneming vaststellen.

5.4.4 Eigen oordeel

Naar mijn mening is het wenselijk dat tegemoet wordt gekomen aan de behoefte

in de praktijk om verliezen uit een deelneming onder voorwaarden bij de
moedermaatschappij in aanmerking te nemen. Een dergelijke regeling kan zijn

137     Bij de totstandkoming van de huidige Wet Vpb  1969 werd een mogelijkheid om verliezen uit
een deelneming over te hevelen uitdrukkelijk afgewezen. Zie Kamerstukken Il 1959-1960,
6 000. nr. 3. p. 20 (MvT).

138   Brok 1962, p. 60-68. Vgl. Giele 1968, p. 166-169.
139   Zwemmer 1983, p. 24-27,
140    Voorstel voor een regeling voor het in rekening brengen door ondememingen van hun verliezen

ran hun in andere Lid-Staten gevestigde vask inrichtingen en dochterondernemingen. Com
(90)595.

Vgl. tevens de aanbevelingen van het Ruding Comita 1992, p 205-206.
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grondslag vinden in de verlengstukgedachte. Vanuit die gedachte is het gerecht-
vaardigd om er fiscaal rekening mee te houden dat op de ene plaats in een 'concern
positieve resultaten worden behaald en op een andere plaats negatieve resultaten.
De regeling zou niet alleen dienen te gelden ten aanzien van zelfstandig belasting-
plichtige kapitaalvennootschappen, maar eveneens voor zelfstandig belastingplichti-
ge personenvennootschappen.

Evenals de door de Vereniging Belastingwetenschap ingestelde commissie,
ben ik van mening dat aan deze regeling niet het beste vorm zou kunnen worden
gegeven door de regeling van de fiscale eenheid uit te breiden of een optiemogelijk-
heid voor fiscale transparantie in te voeren. Ik sluit me bij de door de commissie
gegeven kritiek op deze twee in de literatuur genoemde mogelijkheden aan. Ten
aanzien van de fiscale transparantie merk ik nog op dat een transparantie ten aanzien
van particuliere aandeelhouders strijdig zou zijn met de draagkrachtgedachte zoals
die ten grondslag ligt aan de Wet IB  1964. Een partiele transparantie ten aanzien
van bepaalde aandeelhouders is bovendien niet goed denkbaar, aangezien zij zou
kunnen leiden tot verschuivingen tussen aandeelhouders met aandelen van eenzelfde
soort. Gedeeltelijk zou de belastingheffing immers plaatsvinden bij de vennootschap
en gedeeltelijk bij een of enkele aandeelhouders. Een dergelijke situatie zou de
omvang van de uit te keren winst per aandeel van eenzelfde soort beYnvloeden.

Gelet op het voorgaande gaat mijn voorkeur ernaar uit om het onder
voorwaarden mogelijk te maken verliezen uit een deelneming, kapitaalvennootschap
of personenvennootschap, over te hevelen naar een moedermaatschappij. In de
literatuur, met name in het rapport van de Vereniging Belastingwetenschap, zijn
voldoende aanzetten gegeven voor uitwerking van een dergelijke regeling. Deze
aanzetten laten zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om aan zo'n regeling
ook op praktische wijze vorm te geven. Een uitwerking in detail ligt buiten het
bereik van dit onderzoek.

Een van de belangrijkste vragen zal in ieder geval zijn of het eveneens moet
worden toegelaten om verliezen uit een buitenlandse deelneming naar een
Nederlandse moedermaatschappij over te hevelen. Overigens kunnen verliezen
uit een in het buitenland gevestigde kapitaalvennootschap naar huidig recht ook
reeds onder omstandigheden rechtstreeks worden gecompenseerd met de Nederland-
se resultaten van een moedermaatschappij. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld
dat het voor een Nederlandse moedermaatschappij mogelijk is om een fiscale
eenheid aan te gaan met een naar Nederlands recht opgerichte kapitaalvennootschap
die in het buitenland is gevestigd. 141 Verschillende auteurs zijn van mening dat
het treffen van een regeling voor buitenlandse verliezen aan het buitenland moet

142   ··worden overgelaten. ZiJ baseren die gedachte op het territorialiteitsbeginsel,

141 Zie HR 29 juni 1988. BNB 1988/331 en HR 13 november 1996. BNB 1998/47.

142    Van der Geld 1989, p. 151-153: Van Sonderen 1987. p. 203: Zwemmer 1983, p. 27.

226



Een beschouwing ointrent w·ensettlk recht

dat een voorname rol speelt in het internationale belastingrecht. Tegenwoordig
wordt echter ook wel een ruimer standpunt ingenomen.'4-  Zo bepaalt de ontwerp

richtlijn van 6 december 1990 dat moedermaatschappijen verliezen uit een in een
andere lidstaat gevestigde dochteronderneming in rekening kunnen brengen. In
het eerder genoemde rapport van de Vereniging voor Belastingwetenschap wordt
er eveneens voor gepleit om de overheveling van buitenlandse verliezen uit zelfstan-
dig belastingplichtige vennootschappen mogelijk te maken. Zijdelings wordt in
dit rapport echter opgemerkt dat het voor de hand ligt maatregelen ten aanzien

van buitenlandse vennootschappen op Europees niveau te treffen.'44  Indien
Nederland als enige Europese land de overheveling van een verlies uit een buiten-
landse zelfstandig belastingplichtige vennootschap naar Nederland mogelijk zou
maken, zou dat vanzelfsprekend grote budgettaire gevolgen kunnen hebben. Het

voorgaande afwegend, ben ik van mening dat Nederland vooralsnog een
verliesoverhevelingsregeling zou moeten beperken tot binnenlandse verliezen. Dit
zou na invoering van een zelfstandige belastingplicht voor personenvennootschap-
pen betekenen dat verliezen uit in het buitenland gevestigde personenvennootschap-

pen niet meer in Nederland in aanmerking kunnen worden genomen. Naar huidig
recht is dat, mits sprake is van een vaste inrichting. onder voorwaarden wel

mogelijk. Verder ben ik voorstander van een regeling op Europees niveau die het
onder voorwaarden mogelijk maakt om verliezen over de grens over te hevelen.

6           Slotbeschouwing

Onderzocht is of het gegeven dat een vennootschap volgens het systeem van het
Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid bezit wel een rol zou moeten spelen
bij de keuze door de fiscale wetgever voor fiscale transparantie of een zelfstandige

belastingplicht. Het bezit van rechtspersoonlijkheid impliceert dat een vennootschap.
evenals een natuurlijke persoon, drager van rechten en plichten kan zijn. Ook
entiteiten die volgens het systeem van de wet, de rechtspraak en de heersende leer

(nog) geen rechtspersoonlijkheid bezitten, zoals de VOF, kunnen in meerdere

opzichten zelfstandige dragers van rechten en plichten zijn. De entiteiten die de

privaatrechtelijke wetgever als rechtspersonen heeft willen aanmerken, kunnen

ingevolge artikel 2:5 BW bovendien eigenaren zijn van zaken, schuldenaren zijn
en aan hen kunnen vermogensrechten toebehoren. Aangezien de BV en NV

rechtspersoonlijkheid bezitten in de door de wetgever bedoelde zin, behoort het

vennootschapsvermogen privaatrechtelijk gezien aan de BV en NV z&lf toe. Bij
personenvennootschappen, die volgens de heersende leer nog geen rechts-

143    Zie ook Michelsen 1998, p. 41-42.
144 Zie Vereniging voor Belastingwetenschap 1995, p. 15 en p. 115-118, Vereniging voor

Belastingwetenschap 1996, p.  15 en p. 31.
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persoonlijkheid bezitten, vormt het vennootschapsvermogen een goederenge-
meenschap van de vennoten gezamenlijk.

Ten tijde van de invoering van de Wet IB 1964 en de Wet Vpb 1969 heeft
de fiscale wetgever aangenomen dat het antwoord op de vraag of een vennootschap
in de door de privaatrechtelijke wetgever bedoelde zin rechtspersoonlijkheid bezit,
van belang is voor de kwestie of de vennootschapswinst rechtstreeks de draagkracht
van individuele deelnemers verhoogt. Dit is naar mijn oordeel de belangrijkste
vooronderstelling waarop de huidige tweedeling in transparante personenvennoot-
schappen en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen is gebaseerd. Deze
vooronderstelling blijkt evenwel op een misverstand te berusten. Niet alleen voor
kapitaalvennootschappen, maar ook voor personenvennootschappen geldt dat de
opbrengsten steeds zullen opkomen in het vermogen van de vennootschap alvorens
individuele deelnemers zelfstandig over een gedeelte daarvan ten eigen behoeve
kunnen beschikken. Dat het vermogen van een personenvennootschap privaatrechte-
lijk gezien aan de vennoten gezamenlijk in gemeenschap toebehoort, doet daar
niets aan af.

Geconcludeerd kan worden dat voor de huidige tweedeling in transparante
personenvennootschappen en zelfstandig belastingplichtige kapitaalvennoot-
schappen geen rechtvaardigingsgrond bestaat. Het gegeven dat een vennootschap
volgens het systeem van het Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid bezit, zou
geen rol moeten spelen bij de keuze door de fiscale wetgever voor transparantie
of een zelfstandige belastingplicht. Gelet op de constatering dat ook de winst van
een personenvennootschap niet rechtstreeks toekomt aan haar vennoten stel ik voor
om, los van het antwoord op de vraag of in Boek 7 titel 13 NBW aan openbare

personenvennootschappen (onder voorwaarden) rechtspersoonlijkheid zal worden
toegekend, een zelfstandige belastingplicht van personenvennootschappen in te
voeren. De zelfstandige belastingplicht zou kunnen worden beperkt tot vennoot-
schappen die een objectieve onderneming drijven. Ingeval slechts sprake is van
een afgeleid winstoogmerk is er evenwel geen reden om van de fiscale transparantie
af te stappen. Personenvennootschappen kunnen dan, net zoals het EESV, hun
transparantie behouden. Op vennoten-natuurlijke personen in zelfstandig belas-
tingplichtige personenvennootschappen zou het aanmerkelijkbelangregime kunnen
worden toegepast. Op die manier zou een dubbele druk van vennootschapsbelasting
en inkomstenbelasting worden voorkomen. Idealiter zou het aanmerkelijkbelangregi-
me voor alle vennoten en aandeelhouders in zelfstandig belastingplichtige vennoot-
schappen moeten gelden en zou er derhalve (in beginsel) geen onderscheid moeten
worden gemaakt naar gelang zij louter als kapitaalverschaffers of tevens als
ondernemers zijn te beschouwen.

Met het hiervoor verdedigde systeem zou binnen de inkomstenbelasting, veel
meer dan in het huidige systeem. recht worden gedaan aan de draagkrachtgedachte
zoals die ten grondslag ligt aan de Wet IB 1964. Invoering ervan zou leiden tot
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een evenwichtige belastingheffing van ondernemingswinsten. waardoor de fiscale

wetgeving niet langer een dominante rol zou spelen bij rechtsvormkeuzes.
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De fiscale wetgeving sluit voor het antwoord op de vraag of een vennootschap

zelfstandig belastingplichtig moet zijn voor haar winst aan bij de privaatrechtelijke
wetgeving. Indien deze een vennootschap aanmerkt als rechtspersoon, is de vennoot-

schap als 'lichaam' belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Ook andere

rechtspersonen zijn zelfstandig belastingplichtig; sommige alleen indien en

voorzover zij een onderneming drijven. Alleen voor het EESV geldt een
uitzondering, maar daarbij volgt de toerekening van het resultaat aan de leden direct

uit de EG-verordening tot instelling van het EESV. Vennootschappen die geen

rechtspersoonlijkheid bezitten, zijn alleen subjectiefbelastingplichtig als de partici-
paties van de deelnemers vrij verhandelbaar zijn. In overige gevallen zijn zij fiscaal

transparant. De deelnemers worden dan rechtstreeks voor hun zelfstandig te bepalen

winstaandeel in de belastingheffing betrokken.
In dit proefschrift is onderzocht of het gegeven dat een vennootschap volgens

het systeem van het Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid bezit wel een rol
zou moeten spelen bij de keuze door de fiscale wetgever voor fiscale transparantie
of een zelfstandige belastingplicht. Aan dit onderscheid zijn immers belangrijke
consequenties verbonden, bijvoorbeeld wat betreft de winstbepaling, de toepasse-

lijke belastingtarieven, de toepassing van bepaalde ondernemingsfaciliteiten en
de verliesverrekeningsmogelijkheden. Deze probleemstelling wordt temeer van

belang nu Boek 7 titel 13 NBW waarschijnlijk spoedig zal worden ingevoerd en

daarin openbare personenvennootschappen naar verwachting (onder voorwaarden)
als rechtspersonen zullen worden aangemerkt.

Het bezit van rechtspersoonlijkheid impliceert dat een vennootschap, evenals

een natuurlijke persoon, zelfstandig drager van rechten en plichten kan zijn. Ook
entiteiten die volgens het systeem van de wet, de rechtspraak en de heersende leer

(nog) geen rechtspersoonlijkheid bezitten, zoals de VOF, kunnen in veel opzichten
zelfstandige dragers van rechten en plichten zijn. De entiteiten die bij of krachtens

de wet als rechtspersonen worden aangemerkt, kunnen ingevolge artikel 2:5 BW
bovendien eigenaren zijn van zaken en/of schuldenaren zijn, aan hen kunnen

bovendien vermogensrechten toebehoren. Aangezien de BV en NV, die ook wel
worden aangeduid als kapitaalvennootschappen, rechtspersoonlijkheid bezitten

krachtens uitdrukkelijke wetsbepaling (art. 2:3 BW). behoort het vennootschaps-

vermogen zonder twijfel aan de BV en NV zi lf toe. Bij personenvennootschappen
vormt het vennootschapsvermogen in het systeem van de wet een goederengemeen-

schap van de vennoten gezamenlijk. Toekenning door de wetgever van rechtsper-

soonlijkheid aan openbare personenvennootschappen zou betekenen dat het
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vennootschapsvermogen van een openbare personenvennootschap krachtens de
wet aan haarzelf toebehoort.

Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling is onderzocht op welke
uitgangspunten de huidige tweedeling in transparante personenvennootschappen
en zelfstandig belastingplichtige kapitaalvennootschappen is gebaseerd en of die
uitgangspunten genoemde tweedeling kunnen rechtvaardigen. Uit de parlementaire
behandeling  van  de  Wet  IB   1964  en  Wet  Vpb 1969 kunnen drie onderling
samenhangende uitgangspunten worden getraceerd, waarop het evenbedoelde
verschil in fiscale behandeling berust.

Uitgangspunt 1: De draagkrachtgedachte

De fiscale wetgever nam in de eerste plaats aan dat bij kapitaalvennootschappen
eerst een uitdrukkelijke handeling (besluit) van een vennootschapsorgaan nodig
is alvorens individuele aandeelhouders een opvorderbaar recht hebben op uitkering
van hun winstaandeel. Voor personenvennootschappen ging hij er daarentegen
vanuit dat vennoten rechtstreeks delen in de vennootschapsresultaten. De
parlementaire geschiedenis duidt erop dat dit onderscheid in verband is gebracht
met het antwoord op de vraag of het vennootschapsvermogen juridisch gezien aan
de vennootschap zelf toebehoort of aan de deelnemers in de vennootschap
gezamenlijk. Daarvoor is van belang hoe een vennootschap in het systeem van
de privaatrechtelijke wetgeving wordt benaderd en of zij rechtspersoonlijkheid
bezit.

Deze vooronderstelling vormt naar mijn oordeel het belangrijkste uitgangspunt
dat ten grondslag heeft gelegen aan de huidige tweedeling in transparante en
zelfstandig belastingplichtige vennootschappen. Achtergrond ervan vormde de
draagkrachtgedachte zoals die ten grondslag ligt aan de inkomstenbelasting. De
vennootschapsbelasting moest de inkomstenbelasting als het ware aanvullen in
die zin dat vennootschappen subjectief belastingplichtig dienden te zijn in de
gevallen waarin het in strijd met de draagkrachtgedachte zou zijn om de achter-
liggende deelnemers-natuurlijke personen direct voor hun winstaandeel in de
inkomstenbelasting te betrekken.

In de fiscale literatuur is tot nog toe aangesloten bij de vooronderstelling van
de fiscale wetgever dat de winst van een transparante personenvennootschap recht-
streeks de draagkracht van de individuele vennoten verhoogt, terwijl dit niet zou
gelden voor aandeelhouders in kapitaalvennootschappen. welk onderscheid een
rechtvaardigingsgrond zou vormen voor de eerder genoemde fiscale tweedeling.
Ook het Besluit van 18 september  1997, BNB 1998/15, inzake de fiscale kwalifica-
tie van inkomensstromen uit buitenlandse samenwerkingsverbanden. bouwt voort

op deze vooronderstelling uit de parlementaire geschiedenis. In het verlengde ervan
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ligt eveneens de opvatting van het ministerie van Financien' omtrent de be las-
tingheffing van openbare personenvennootschappen-rechtspersonen naar koniend
recht, zoals deze door Maeijer in een notitie. besproken in de vergadering van de
Vereeniging Handelsrecht van 6 november  1998, is verwoord.

Genoemde vooronderstelling uit de parlementaire geschiedenis blijkt evenwel
op een misverstand te berusten. Niet alleen voor kapitaalvennootschappen, maar
ook voor personenvennootschappen geldt dat de opbrengsten in privaatrechtelijke
zin nimmer in die zin rechtstreeks door de deelnemers worden genoten, dat de
daaraan ten grondslag liggende rechtshandelingen en de gevolgen daarvan buiten
de vennootschap blijven. De opbrengsten zullen steeds opkomen in het vermogen
van een vennootschap alvorens individuele deelnemers zelfstandig over een gedeelte
daarvan ten eigen behoeve kunnen beschikken. Voor zowel vennoten in
personenvennootschappen als aandeelhouders in kapitaalvennootschappen gold
ten tijde van de introductie van de huidige fiscale wetgeving en geldt nog steeds

als uitgangspunt, dat zij eerst na en door vastste/ling van de winst een opvorderbaar

recht hebben op uitkering van het aan hen toekomende deel van de winst. Er is
hiervoor in beginsel daarna geen afzonderlijk besluit meer nodig. Bepalingen
omtrent de winstbestemming in vennootschapsovereenkomst of statuten kunnen
van dit uitgangspunt afwijken, bijvoorbeeld door te bepalen dat een deel van de
vastgestelde winst wordt gereserveerd, en zullen dat ook veelal doen. Vennoten
in personenvennootschappen kunnen juridisch gezien net zo min als aandeelhouders
in kapitaalvennootschappen zelfstandig in prive beschikken over rechtsgeldig
gereserveerde winst. Dat personenvennootschappen volgens het systeem van de

wet (nog) geen rechtspersoonlijkheid bezitten, doet daar niets aan af. Het vermogen
van een personenvennootschap vormt immers een gebonden goederengemeenschap,
die zich als zodanig min of meer losmaakt van de vennoten.

Dit alles leidt tot de conclusie dat vanuit de draagkrachtgedachte gezien het
bezit van rechtspersoonlijkheid geen passend criterium vormt voor een tweedeling
in transparante en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen.

Uitgangspunt 2: De ':elfstandigheid'

Het tweede uitgangspunt dat ten gronds,lag heeft gelegen aan de huidige tweedeling
in transparante personenvennootschappen en zelfstandig belastingplichtige kapitaal-
vennootschappen is de vooronderstelling dat alleen een kapitaalvennootschap in
het algemeen verschijningsvorm is van een juridisch en economisch zelfstandige
onderneming. welke haar bestaan in het maatschappelijke verkeer leidt los van
de persoon van de individuele kapitaalverschaffers. Aldus wordt in wezen een

zelfstandige rechtvaardigingsgrond voorde vennootschapsbelasting gegeven. zodat
wordt beoogd met de belastingheffing de lichamen ztlf te treffen. Impliciet wordt
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daarbij aangenomen dat kapitaalvennootschappen een eigen draagvermogen bezitten
dat naast en volledig losstaat van dat van hun aandeelhouders.

In de praktijk bepaalt niet zozeer de rechtsvorm of het bezit van rechtspersoon-
lijkheid, maar de materiele werkelijkheid of en in hoeverre vennootschappen in
de door de wetgever bedoelde zin zelfstandig zijn. De hier genoemde vooronderstel-
ling uit de parlementaire geschiedenis kan daarom de huidige tweedeling in
transparante personenvennootschappen en zelfstandig belastingplichtige
kapitaalvennootschappen niet rechtvaardigen

Verdedigd is dat evenmin aan de hand van materiele kenmerken een tweedeling
zou moeten worden gemaakt in fiscaal transparante en subjectief belastingplichtige
vennootschappen. Voor alle vennootschappen geldt namelijk dat zij niet een eigen
draagvermogen bezitten dat volledig losstaat van hun deelnemers. Het draagvermo-
gen van een vennootschap kan weliswaar als grondslag voor een vennootschapsbel-
asting fungeren, maar uit het oog moet niet worden verloren dat de vennootschaps-
belasting (mits zij niet wordt afgewenteld op derden) uiteindelijk voor rekening
van de deelnemers in de vennootschap komt. Dit geldt niet alleen voor besloten,
maar ook voor open verhoudingen. In wezen wordt het draagvermogen van een
vennootschap dus steeds gevormd door de collectieve draagkracht van de
deelnemers gezamenlijk, waaronder tevens begrepen toekomstige deelnemers. Een

vennootschapsbelasting op de grondslag van het hier beschreven draagvermogen
van vennootschappen is mijns inziens op haar plaats, indien het in strijd met de
draagkrachtgedachte is om individuele deelnemers-natuurlijke personen rechtstreeks
voor hun winstaandeel in de inkomstenbelasting te betrekken. De vennootschapsbel-
asting vult de inkomstenbelasting dan als het ware aan. Er dient echter wel op enige
wijze een integratie plaats te vinden tussen de belastingheffing op het niveau van
de vennootschap en de inkomstenbelastingheffing bij de deelnemers in de
vennootschap. Zulks geschiedt ten aanzien van kapitaalvennootschappen sinds
1 januari 1997 reeds voorzover de aandelen in handen  zijn van aanmerkelijkbelang-
houders. In de hoogte van het aanmerkelijkbelangtarief wordt immers rekening
gehouden met het feit dat de winst (in beginsel) al in de vennootschapsbelasting
is betrokken. Materieel is niet langer sprake van een dubbele heffing, maar van
een gecombineerde heffing.

Uitgangspunt 3:  Het al dan niet samenvallen van de positie van kapitaalverschaffer
en ondernemer

In de derde plaats heeft de fiscale wetgever voorondersteld dat bij vennoten in
transparante personenvennootschappen. anders dan bij aandeelhouders in zelfstandig
belastingplichtige kapitaalvennootschappen, de positie van ondernemer en
kapitaalverschaffer zou samenvallen.
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De relevantie van die vooronderstelling is in de eerste plaats gelegen in het
streven door de fiscale wetgever naar een globaal evenwicht en in de verschillende
fiscale behandeling van ondernemers-natuurlijke personen en kapitaalverschaffers-
natuurlijke personen. Natuurlijke personen die winst uit onderneming genieten,
worden rechtstreeks belast voor hun (aandeel in de) winst. De afzonderlijke
bestanddelen van het ondernemingsvermogen worden rechtstreeks aan hen
toegerekend. Natuurlijke personen die door de fiscale wetgever als kapitaalver-
schaffers worden beschouwd, worden daarentegen in beginsel eerst belast op het
tijdstip waarop hun bron van inkomen, welke wordt gevormd door hun aandelen
of hun participatie in de vennootschap, vruchten oplevert. Ter voorkoming van
belastinguitstel en met het doel een globaal evenwicht te bereiken, worden daarom

vennootschappen waarin de deelnemers slechts als kapitaalverschaffers worden
beschouwd, aangemerkt als zelfstandig belastingplichtige lichamen. Het verschil
in heffingsmoment tussen deelnemers-ondernemers en deelnemers-kapitaalverschaf-
fers kan echter niet worden verklaard vanuit de draagkrachtgedachte die eraan ten

grondslag heeft gelegen. Daarmee staat niet alleen de verschillende fiscale
behandeling van beide categorieen deelnemers ter discussie, maar bovendien de
relevantie van het derde uitgangspunt waarop de huidige tweedeling in transparante
en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen is gebaseerd.

De achtergrond van het derde uitgangspunt van de wetgever kan mijns inziens
in de tweede plaats worden gevonden in de verdediging van een stelsel van dubbele
heffing ten aanzien van vennootschappen waarin de deelnemers naar het oordeel
van de wetgever niet als ondernemers kunnen worden beschouwd. Deze vennoot-
schappen zijn volgens de wetgever verschijningsvorm van juridisch en economisch
zelfstandige ondernemingen, welke hun bestaan leiden los van de individuele
kapitaalverschaffers. In die vooronderstelling is kennelijkeen rechtvaardigingsgrond
gevonden voor een stelsel waarin noch op het niveau van het lichaam rekening
wordt gehouden met het feit dat winstuitkeringen aan deelnemers-natuurlijke
personen in de inkomstenbelasting worden betrokken, noch op het niveau van de
deelnemers in de belastingheffing wordt verdisconteerd dat over de uitgedeelde
winst reeds vennootschapsbelasting is geheven. Zelfs als deelnemers in een
vennootschap slechts als kapitaalverschaffers zijn te beschouwen, bestaat er evenwel

geen grondslag voor een stelsel van dubbele heffing. Ook dit gezichtspunt biedt
daarom mijns inziens geen rechtvaardiging voor een tweedeling in transparante
en subjectief belastingplichtige vennootschappen.

Aangezien sommige auteurs belang hechten aan het onderscheid tussen

deelnemers-kapitaalverschaffers en deelnemers-ondernemers, rees de vraag of het
uitgangspunt van de fiscale wetgever dat aandeelhouders, anders dan vennoten
in transparante vennootschappen, slechts als kapitaalverschaffers zijn te beschou-
wen, wei juist is. Met andere woorden: heeft de wetgever inderdaad bereikt dat
deelnemers-ondernemers in het inkomstenbelastingregime voor de winst uit
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onderneming worden betrokken en deelnemers-kapitaalverschaffers fiscaal als
kapitaalverschaffers worden behandeld, terwijl vennootschappen waarin de
deelnemers als kapitaalverschaffers zijn te beschouwen aan de vennootschapsbelas-

ting worden onderworpen? Geconcludeerd is dat dit niet het geval is en dat er geen
consistent systeem bestaat.

In de eerste plaats komt dit tot uitdrukking in de fiscale behandeling van CV's.
Commanditaire vennoten-natuurlijke personen kunnen in wezen slechts beleggers
zijn. Soms worden zij desondanks in het regime van de winst uit onderneming
betrokken, zoals commanditaire vennoten in scheepvaart-CV' s.  Ook  door  de
staatssecretaris wordt dit inmiddels onderkend en als een knelpunt beschouwd.
Opmerkelijk is echter dat wel wordt overwogen om commandieten-beleggers van
het regime van de winst uit onderneming uit te sluiten, maar niet om in verband
daarmee de desbetreffende CV's voortaan als zelfstandig belastingplichtige
lichamen aan te merken. Mogelijk is ook dat commandieten-beleggers in het regime
voor de inkomsten uit vermogen worden betrokken, terwijl de CV zelf niet be-
lastingplichtig is. Deze situatie doet zich voor indien de commandiet slechts in

beperkte mate winstgerechtigd is, maar zijn aandeel niet vrij verhandelbaar is.
Tenslotte is het in het systeem van de wet denkbaar dat commanditaire vennoten-
beleggers onder de toepassing van het regime voor de inkomsten uit vermogen
vallen, terwijl de CV wel vennootschapsbelastingplichtig is voor de (aan de
commanditaire vennoten toekomende) winst.

Ook de fiscale behandeling van aandeelhouders doet niet altijd evenveel recht
aan de materiele werkelijkheid. Het feit dat kapitaalvennootschappen door de
wetgever expliciet als rechtspersonen worden aangemerkt, staat er niet aan in de
weg dat aandeelhouders op vergelijkbare wijze als vennoten in personenvennoot-
schappen vermogensrisico kunnen lopen ten aanzien van de ondernemingsresultaten
en op zodanige wijze betrokken kunnen zijn bij de onderneming dat zij in wezen

ondernemers zijn. Met de wijziging van het aanmerkelijkbelangregime per 1 januari
1997 erkent ook de wetgever inmiddels expliciet dat een aandeelhouder in wezen

een ondernemer kan zijn. Een aanmerkelijkbelanghouder wordt door de wetgever
voortaan gezien  als een 'aandeelhouder-ondernemer'.  Het is opvallend  dat de
wetgever zich ook bij de invoering van het nieuwe aanmerkelijkbelangregime niet
opnieuw heeft beraden over de bestaande tweedeling in transparante en zelfstandig
belastingplichtige vennootschappen. Immers de erkenning dat een aanmerkelijkbe-
langhouder 'aandeelhouder-ondernemer' is en daarom ten aanzien van hem een
stelsel van een gecombineerde heffing in plaats van een dubbele heffing wenselijk
is, raakt direct 6dn van de grondslagen waarop de huidige tweedeling in transparante
en zelfstandig belastingplichtige vennootschappen is gebaseerd.

Conclusie is dat de drie uitgangspunten waarop de huidige tweedeling in
transparante personenvennootschappen en zelfstandig belastingplichtige kapitaal-
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vennootschappen is gebaseerd die tweedeling noch kan verklaren, noch kan
rechtvaardigen. De fiscale wetgever heeft ten tijde van de invoering van de Wet
IB  1964 en de Wet Vpb  1969 ten onrechte aangenomen dat er voor het fiscale recht
wezenlijke verschillen bestaan tussen vennootschappen die door de privaatrechtelij-
ke wetgever uitdrukkelijk als rechtspersonen worden aangemerkt enerzijds en
vennootschappen die volgens de heersende leer (nog) geen rechtspersoonlijkheid
bezitten anderzijds. Daardoor is de huidige tweedeling in transparante personen-

vennootschappen en zelfstandig belastingplichtige kapitaalvennootschappen op
onjuiste privaatrechtelijke vooronderstellingen gebaseerd. Die tweedeling verdient
daarom heroverweging. De belangrijkste twee uitgangspunten waarop het
heffingssysteem mijns inziens zou moeten worden gebaseerd en welke ik afleid
uit hetgeen hiervoor is besproken, zijn de volgende:

1.     Zelfstandige belastingplicht van vennootschappen

Zowel personenvennootschappen als kapitaalvennootschappen dienen in beginsel
zelfstandig belastingplichtig te zijn, omdat de vennootschapsopbrengsten eerst

opkomen in het vermogen van de vennootschap alvorens individuele deelnemers
zelfstandig over een gedeelte daarvan ten eigen behoeve kunnen beschikken. Een
onverkorte fiscale transparantie is in strijd met de draagkrachtgedachte zoals die

ten grondslag ligt aan de inkomstenbelasting. Het draagvermogen van de
vennootschap, dat in wezen wordt gevormd door de collectieve draagkracht van
de deelnemers gezamenlijk, kan als grondslag voor de zelfstandige belastingheffing
van vennootschappen fungeren. De zelfstandige belastingheffing van vennootschap-
pen vult de inkomstenbelasting aldus als het ware aan. Zij sluit uitstel van
belastingheffing uit en maakt het mogelijk een globaal evenwicht ten aanzien van
de belastingheffing van ondernemingswinsten te bewerkstelligen. al is van een
dergelijk evenwicht in de huidige wetgeving geen sprake.

2.    Geen dubbele heffing

Op enige wijze dienen de inkomstenbelastingheffing bij de deelnemers en de
vennootschapsbelastingheffing op het niveau van de vennootschap te worden

gemtegreerd. Er bestaat geen grondslag voor een dubbele heffing, zelfs niet in open
verhoudingen.

Aanpassing van het heffingssysteem aan de hiervoor weergegeven uitgangspunten
heeft met name als voordeel dat een grotere fiscale rechtsvormneutraliteit tussen

de naar rechtsvorm te onderscheiden vennootschappen ontstaat. Fiscale aspecten
zouden niet langer een dominante rol spelen bij rechtsvormkeuzes. Aan de hand
van ontwikkelingen in het vennootschapsrecht is geschetst dat een dergelijke
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rechtsvormneutraliteit ook is geboden omdat anders vennootschapsrechtelijke
verworvenheden in wezen door het fiscale recht worden geblokkeerd, zonder dat
daar enige rechtvaardigingsgrond voor bestaat.

Tenslotte is in hoofdlijnen een beschouwing naar wenselijk recht gegeven, waarin
de twee hiervoor genoemde uitgangspunten nader zijn uitgewerkt.

Het eerstgenoemde uitgangspunt impliceert een zelfstandige belastingplicht
van personenvennootschappen onafhankelijk van het antwoord op de vraag of aan
deze vennootschappen in Boek 7 titel 13 NBW (onder voorwaarden) rechtspersoon-
lijkheid zal worden toegekend. De zelfstandige belastingplicht van personenven-
nootschappen kan worden vormgegeven binnen de huidige Wet Vpb  1969. Zij zou
kunnen worden beperkt tot personenvennootschappen die een objectieve onderne-
ming drijven. Een uitzondering moet worden gemaakt voor situaties waarin slechts

sprake is van een afgeleid winstoogmerk in die zin dat de personenvennootschap
slechts als middel dient om rechtstreeks de eigen resultaten van de vennoten te
beinvloeden. Personenvennootschappen met een afgeleid winstoogmerk kunnen,
net zoals het EESV, bij welk samenwerkingsverband eveneens sprake is van een
afgeleid winstoogmerk, hun fiscale transparantie behouden. Indien een forfaitaire
rendementsheffing zou worden ingevoerd. ondanks de kritiek daarop vanuit de
literatuur waar ik me bij aansluit, zouden beleggingsmaatschappen eveneens hun
transparantie kunnen behouden. Eerder zou de grens tussen transparante en
subjectief belastingplichtige beleggingsvennootschappen dan in de andere richting
moeten verschuiven. Hiermee bedoel ik dat ook kapitaalvennootschappen die louter
beleggen dan in beginsel fiscaal transparant zouden kunnen zijn.

Op vennoten-natuurlijke personen zou het aanmerkelijkbelangregime kunnen
worden toegepast. Aangezien in de hoogte van het aanmerkelijkbelangtarief
rekening wordt gehouden met de voordruk van de vennootschapsbelasting, wordt
alsdan een dubbele heffing voorkomen, zodat ook aan het tweede geformuleerde

uitgangspunt wordt voldaan. Idealiter zou het aanmerkelijkbelangregime voor alle
vennoten en aandeelhouders in zelfstandig belastingplichtige vennootschappen
moeten gelden en zou er derhalve (in beginsel) geen onderscheid moeten worden
gemaakt naar gelang zij louter als kapitaalverschaffers of tevens als ondernemers
zijn te beschouwen. De vennootschapsbelasting drukt immers naar evenredigheid
van de omvang van ieders belang op alle vennoten en aandeelhouders. Een verschil
in 'betrokkenheid' waardoor sommige deelnemers in wezen ondernemers zijn,
tel'wijl andere deelnemers slechts als kapitaalverschaffers zijn te beschouwen, leidt
niet tot draagkrachtverschillen welke het zouden rechtvaardigen dat de ene categorie
deelnemers zwaarder wordt belast dan de andere categorie.

Ten aanzien van vennoten-lichamen is nog in het bijzonder aandacht besteed
aan de mogelijkheid om verliezen uit een joint venture rechtstreeks te verrekenen
met de eigen resultaten. Die mogelijkheid zou door invoering van een zelfstandige
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belastingplicht voor personenvennootschappen in beginsel verloren gaan. In de
praktijk zal dit als een groot bezwaar tegen de invoering van een zelfstandige

belastingplicht voor personenvennootschappen worden ervaren. Toch is het mijns
inziens onvermijdelijk dat voor joint ventures die in de rechtsvorm van een
personenvennootschap worden gedreven in dit opzicht hetzelfde gaat gelden als
voor samenwerkingsverbanden in de rechtsvorm van een kapitaalvennootschap.
Er bestaat geen grondslag voor de huidige fiscale verschillen tussen beide type

vennootschappen, ook niet wat betreft de verliesverrekeningsmogelijkheden. De
oplossing van het probleem dat invoering van een zelfstandige belastingplicht voor
personenvennootschappen bestaande verliesverrekeningsmogelijkheden verloren

zou doen gaan, zit dan ook niet in de handhaving van de fiscale transparantie van
personenvennootschappen, maar veel meer in een fundamentele wijziging van het
systeem dat voor kapitaalvennootschappen geldt. In de literatuur gaan voor dat
laatste ook steeds meer stemmen op. Voorgesteld is daarom om het onder
voorwaarden mogelijk te maken verliezen uit een deelneming over te hevelen naar

een moedermaatschappij.
Ten aanzien van eenmanszaken is verdedigd dat het wenselijk zou zijn dat

de winst in eerste instantie volledig tegen een met het vennootschapsbelastingtarief
overeenkomend tarief in de inkomstenbelasting wordt betrokken en dat de winst

bij onttrekking voor consumptieve bestedingen nogmaals wordt belast, en wel tegen
een tarief dat overeenkomt met het aanmerkelijkbelangtarief. Op deze wijze zou

rekening worden gehouden met de bijzondere functies van winstinkomen. Om te
voorkomen dat ondernemers met lage ondernemingsresultaten door de invoering
van dit systeem meer belasting moeten betalen, zou voor hen bijvoorbeeld een
zelfstandigenaftrek kunnen worden behouden of een gedeelte van de winst kunnen
worden vrijgesteld. Een vergelijkbare faciliteit zou echter eveneens ten aanzien

van personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen met lage winsten moeten

gelden. Indien de fiscale wetgeving inderdaad op voorgaande wijze zou worden

aangepast, zou in wezen een ondernemingswinstbelasting ontstaan.
Met het hiervoor verdedigde systeem zou binnen de inkomstenbelasting, veel

meer dan in het huidige systeem, recht worden gedaan aan de draagkrachtgedachte
zoals die ten grondslag ligt aan de Wet IB 1964. Invoering ervan zou leiden tot
een evenwichtige belastingheffing van ondernemingswinsten, waardoor de fiscale

wetgeving niet langer een dominante rol zou spelen bij rechtsvormkeuzes.
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Summary

Fiscal Law follows Private law in the matter of whether the profits of a company
(vennootschap) are subject to taxation. If a company qualifies as a legal entity under

Private Law, that company. as a 'body,' is subject to corporate income taxation.
Other legal entities are also subject to individual taxation, some only if and in so
far as they run a business. The only exception is the EEIG, but in this case, the
partners' taxability follows directly from the EU Regulation implementing the EEIG.
Companies that do not classify as legal entities are subject to taxation only if the
partners' participation is freely transferable. In all other cases, companies are
fiscally 'transparent'. This implies that the partners are directly involved in the
taxation process for their individual share of the profits.

The aim of this study was to determine whether the fact that a company, under
the Civil Code, is a legal entity should play a role in the legislator's choice for fiscal
transparency, or for targeting companies, independently, as subject to taxation.
After all, such a distinction has important consequences regarding, for example,
profit determination, appropriate tax tariffs, the use of certain tax facilities for
entrepeneurs, and possible loss settlements. This problem has become even more
important now that Book 7 Title 13 New Civil Code, which is expected (under
certain conditions) to classify 'public' partnerships as legal entities, is about to
be introduced.

The classification legal entity implies that a company, in the same way as
a natural person, has independent rights and duties. Also entities which do not

(yet) classify as legal entities under statute law, case law. and doctrine, such as
general partnerships (vof,  vennootschap onder firma), in many respects can have
rights and duties. Entities which are regarded as legal entities under the law, can,
moreover, on the basis of Article 2:5 of the Civil Code (CC), be owners of tangible
property and/or be debtors. furthermore, they can have property rights. Given the

fact that both limited companies (BV, besloten vennootschap) and public companies
CNV, naa.nloze vennootschap), also referred to as corporations (kapitaalvennoot-
schap), explicitly qualify as legal entities under the law (Art. 2:3 CC), there is no
doubt that the company's capital belongs to the BV or NV itself. In partnerships
(persoitenvennootschap), the partnership's capital, under the law. forms a
community of property, jointly owned by all the partners. If the legislator were
to confer on 'public' partnerships the status of legal entity, this would imply that,
under the law. a 'public' partnership's capital belongs to that partnership.

In order to arrive at an answer to the question that forms the focus of this
dissertation. I investigated which startingpoints formed the basis of the current
dichotomy between transparent partnerships and corporations that are subject to
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taxation, and whether these startingpoints can justify this dichotomy. Three mutually
coherent startingpoints that form the basis for the difference in fiscal treatment
mentioned above feature in a parliamentary treatment of Personal Income Tax Act
(Wet op de Inkomstenbelasting of 1964) and the Corporate Income Tax Act (Wet
op de vennootschapsbelasting of 1969).

Startingpoint  1: The principle of ability tot pay

The fiscal legislator initially assumed that, in the case of corporations, an explicit
action (decision) has to be undertaken by an organ of the corporation before the
individual shareholders gain the enforceable right to payment of their share of the
profits. However, for partnerships, it assumed that partners share directly in the
profits generated by the partnership. The legislative history indicates that this
difference was linked to the question of whether a company's capital belongs, under
the law, to the company as a body or is jointly owned by the individuals participat-
ing in the company. In this context, it is important to determine how a company
is regarded within the system of Private Law, and whether it classifies as a legal
entity. In my view, this assumption forms the most important startingpoint for the
current division into transparent partnerships and companies which are independ-
ently subject to taxation. The underlying assumption here is the ability tot pay
principle, which forms the foundation of personal income taxation. Corporate
income tax was meant to supplement personal income tax, in the sense that
companies had to be subject to taxation from a subjective point of view in cases
in which it would be in conflict with the ability to pay principle to levy personal
income tax from participants/natural persons on the basis of their share of the
profits.

In the literature on fiscal matters to date, the legislator' s assumption has been
adopted that the profits of a transparent partnership directly increase the ability
tot pay of its individual partners, whereas this would not be the case for shareholders
in corporations. It is this difference which is said to constitute justifiable grounds
for the above-mentioned fiscal dichotomy. The Decree of 18 September  1997, BNB
1998/15, regarding the fiscal qualification of income flows generated through
international joint ventures, builds on this assumption from the legislative history.
An extension of the idea is reflected in the Ministry of Finance's conception of
taxation of 'public' partnerships-legal entities in accordance with future law, as
formulated by Maeijer in a memo that was discussed in the meeting of the
Vereeniging Handelsrecht on 6 November  1998.

Nonetheless, the above-mentioned assumption proves to be based on a
misunderstanding. It is the case not only for corporations, but also for partnerships,
that, under Private Law, profits in a private law sense can never be enjoyed by
partners, in that sense: the legal acts at the foundation of these companies, and
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the consequences of these acts. remain external to the partnership. Profits will
always be presented as part of the partnership' s capital before individual participants
can use part of these profits independently, for their own ends. The startingpoint
that was valid at the time of the introduction of the current fiscal law system and
that is still valid today, both for partners in partnerships and shareholders in
corporations. is that they only gain the right to payment of the share in the profit
they are entitled to after the determination of the company's profit and as a result

of this determination.In principle, no separate decision is needed once this has
been done. Provisions regarding the allocation of profits in partnership agreements
or articles of incorporation may deviate from this startingpoint, for example, by
stipulating that part of the profits will be reserved. Many will opt to do so. From
a legal point of view, partners in partnerships, like shareholders in corporations,
cannot individually use profits reserved under the law. The fact that partnerships,

under the current system of law, are not (yet) recognised as legal entities, is
immaterial. After all, the capital of a partnership forms a bound community of

property that, as such, is more or less separate from the individual partners.
The above discussion leads to the conclusion that, from the perspective of

ability tot pay, whether a company is recognised as a legal entity or not does not
form an appropriate criterion for the dichotomy between transparent partnerships
and companies which are independent subject to taxation.

Startingpoint 2. Independence

The second startingpoint that formed the basis of the current dichotomy between
transparent partnerships and companies which are independently subject to taxation
is the assumption that the latter is the only general form of a legally and economi-
cally independent business, existing independent from the entity or entities that

individually provide its capital. In effect, this supplies independent grounds for
corporate income taxation, the idea being that the legal entities themselves are
targeted. It is implicitly assumed that corporations have their own ability to pay,
unrelated to and independent of that of their shareholders.

In practice, the deciding factor is not so much the legal form or the possession

of corporate identity, but the material reality if and to which extent companies,
from the legislator' s point  of  view, are independent. The above-mentioned
assumption on the basis of the legislative history, therefore, cannot justify the
current division between transparent partnerships and non-transparent corporations.

I have also argued that it is equally unlikely that substantial characteristics
form the basis for the dichotomy between fiscally transparent partnerships and
incorporated companies that are themselves subject to taxation. After all, it is the
case for all companies that none of them have a ability tot pay that exists completely
independent from their participants. Although the ability tot pay of a company
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can form the basis for corporate income taxation. it must be kept in mind that
corporate income tax (unless it is shifted to third parties) will eventually be levied
from the partners. This is not only true of close but also of open relationships. In
essence, the financial basis of a company is formed by the collective ability tot
pay of the participants, including future participants. Corporate income tax. on
the basis of the ability tot pay of companies as described here is fitting, if it conflicts
with the ability tot pay principle to levy personal income tax directly on the profit
shares of individual participants/natural persons. Corporate income tax complements
personal income tax. as it were. Some form of integration does, however, need
to take place between taxation at the corporate level and taxation of the participants
in the company. This has been done with respect to corporations since January
1, 1997. to the degree that the shares are in the hands of substantial interest
shareholders. In determining the level of substantial interest taxation, the fact that
the profits have (in principle) already been subjected to corporate income taxation
is taken into account. From a substantive law point of view. this is not double
taxation but combined taxation.

Startingpoint 3:  The  co-occurrence of the position of the provider of capital and
the entrepreneur.

In the third place, the tax legislator assumed that in the case of partners in
transparent partnerships, the position of entrepreneur and provider of capital would
coincide, unlike the case of shareholders in independent corporations subject to
tax.

The relevance of this assumption is primarily that the tax legislator has striven
to find a general balance and has yet maintained differences in the treatment of
entrepreneurs-natural persons and providers of capital-natural persons. Natural
persons who receive business profits are taxed directly for their (share of the)
profits. The separate elements of the company capital are directly attributed to them.
Natural persons viewed by the legislator to be providers of capital are, on the other
hand, taxed at the moment that their source of income, which is formed by their
shares or participation in the company, bear fruit. In order to prevent postponement
of taxation and to achieve a general equilibrium, these companies in which
participants are solely providers of capital are defined as independent entities
subject to taxation. The difference in the moment of taxation between participants-
entrepreneurs and participants-providers of capital cannot. however, be explained
by the ability tot pay principle that is at the basis of this distinction. This not only
opens to discussion the difference in fiscal treatment of the two categories of
participants. but also leads to questions regarding the relevance of the third
assumption on which the current separation of transparent and non-transparent
companies is based.
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The origins of the legislator's third assumption can, in the second place, be
found in the defence of a system of double taxation with respect to companies in
which the participants cannot, in the opinion of the legislator, be viewed as
entrepreneurs. In the view of the legislator, these companies are forms of legally
and economically independent enterprises which exist independently of individual
providers of capital. In this assumption, a justification has been found for a system
in which no account is taken of the fact that the distribution of profits to
participants-natural persons is taxed as income at the level of the entity itself, nor
the fact that corporate income tax has already been levied on the distributed profits
at the level of the individual participants. Even if participants in a company can
only be viewed as providers of capital, there is still no basis for a system of double
taxation. Therefore, this perspective does not provide any justification for separate
systems for transparent and non-transparent companies either.

Given that some authors place a great deal of importance on the distinction
between participants-providers of capital and participants-entrepreneurs, the
question arose whether the assumption on the part of the tax legislators was correct
that shareholders, unlike partners in transparent companies, could only be viewed
as providers of capital. In other words, have legislators achieved that the business

profit income of participants-entrepreneurs is taxed and participants-providers of
capital are treated as providers of capital. while companies in which the partners
can be viewed as providers of capital are subject to corporate income tax? It can
be concluded that this is not the case and that there is no consistent system.

Firstly, this is illustrated by the fiscal treatment of the limited partnership
(commanditaire vennootschap) Limited partners-natural persons can, in essence,
simply be investors. Despite this. they are sometimes subjected to the system of
taxation applying to business profits, as is done in the case of shipping limited
partnerships. The state secretary of finance has also recognized this point and
acknowledged it as a problem. Remarkably, while it is being considered that limited
partners-investors should be exempted from business profits taxation, no such
consideration is being given to viewing such limited partnerships as independent
entities subject to taxation. It is also possible to include limited partners-investors
in the domain of business profits taxation. even though the limited partnership
itself is not subject to taxation. This occurs when the limited partner is only partially
entitled to a share in the profits but his/her share cannot be freely transferred.
Finally, it is also conceivable within the current system that limited partners-
investors are subjected to the tax regime governing income from capital, while
the limited partnership is subject to corporate income tax on the profits (which
accrue to the limited partners).

The fiscal treatment of shareholders, likewise. often does not do justice to
material reality. The fact that corporations are explicitly named by law as legal
entities does not rule out that shareholders, participating in a similar manner as
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partners in partnerships, can run capital risks with respect to business results and
can be involved in the company in such a fashion that they are, in essence,
entrepreneurs. With the alteration of the substantial interest (aanmerketijk belang)
regime of 1  January  1997, the legislator has meanwhile explicitly recognised the
fact that shareholders can, in essence, be entrepreneurs. The legislator now
considers a 'shareholder-entrepreneur' as a person holding a substantial interest.
Another remarkable fact is that, with the introduction of the new substantial interest
regime, the legislator has not reconsidered the existing bipartition into transparent
and non-transparent companies that are subject to taxation. For the recognition
that a person with a substantial interest is a 'shareholder-entrepreneur' and that
for him/her, therefore, a system of combined taxation would be preferable to double
taxation directly touches upon one of the foundations of the current bipartition
into transparent partnerships and companies that are subject to taxation.

The conclusion is that the three grounds for the current dichotomy between
transparent partnerships and non-transparent corporations can neither explain nor
justify this bipartition. When the Personal Income Tax Act  1964 and the Corporate
Income Tax  Act  1969 were introduced,  the tax legislator wrongly assumed that
tax law made an essential distinction between companies that are expressly regarded
by the private-law legislator as legal entities, on the one hand, and companies that
do not (yet) qualify as legal entities according to current schools of thought, on
the other. This is why the current bipartition into transparent partnerships and non-
transparent corporations that are subject to taxation is founded on incorrect private-
law assumptions. This bipartition, therefore, needs to be reconsidered. In my view,
the two most important foundations on which the taxation should be based, and
which I derived from the above, are the following:

1. Companies that are independently subject to taxation

In principle, both partnerships and corporations should be subject to taxation
independently, as a company's profits will first appear in the company's assets
before any individual participant can dispose of any part of it for his or her own
benefit. Full tax transparency conflicts with the ability tot pay principle which
underlies the personal income tax system. The ability to pay of the company, which
is essentially composed of the collective ability tot pay of all participants together,
may serve as a basis for the independent taxation of companies. In this way,
independent taxation of companies basically complements personal income tax.
It excludes delay of taxation and permits a rough balance with respect to the taxation
of profits from business activities. even if there is no such balance in current law.
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2. No double taxation

In one way or another, personal income taxation of participants and corporate
income taxation of corporations must be integrated. There are no grounds for double
taxation, not even in case of open relationships.

Adapting the tax system to the principles mentioned above would have the major
advantage of greater fiscal neutrality as regards legal form of the various types
of companies. Tax aspects would no longer play a dominant role in the choice of
legal form. By means of developments in corporate law, I showed that such
neutrality of legal form is also called for to prevent corporate legal facilities from
being essentially obstructed by tax law, without there being any justification for
this.

Finally, I presented an outline of desired law, in which the two principles mentioned
above are further elaborated.

The principle mentioned first implies the fact that partnerships are subject
to taxation, irrespective of the answer to the question of whether these partnerships
will (on certain conditions) be recognised as legal entities under Book 7 Title  13
New Civil Code. It is possible to make partnerships subject to taxation under the
current Corporate Income Tax Act 1969. It could be restricted to partnerships that
run an objective business. An exception needs to be made for situations in which
there is only a derived profit motive, in the sense that the partnership only serves
to directly influence the partners' own profits. Partnerships with a derived profit
motive can maintain their tax transparency, as with the EEIG, in which case there
is also a derived profit motive. If a ficticious income levy were to be introduced,
despite the criticism in the literature, which I second, investment partnerships could
also maintain their transparency. The boundary between transparent investment
companies and investment companies that are subject to taxation would rather have
to be shifted in the other direction. I mean that corporations that only carry on
investment activities could also. in principle, be tax-transparent.

The substantial interest regime could also be applied to partners/natural
persons. As the level of the substantial interest tariff makes allowance for the
advance levy of the corporate income tax, double taxation is prevented and the
second principle is also met. Ideally, the substantial interest regime should apply
to all partners and shareholders in all companies subject to taxation and no
distinction would have to be made (in principle) between whether they can be
considered as providers of capital only or also as entrepreneurs. Corporate income
tax affects all partners and shareholders according to the size of their interest.

Making a distinction between involvement, making some participants essentially
entrepreneurs and others only providers of capital, does not lead to differences
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in ability to pay which would warrant one category of participants being taxed more
heavily than the other category.

With respect to partners-corporations, I have paid particular attention to the
possibility to settle losses from ajoint venture directly with the profits of the parent
company. This possibility would, in principle, be lost with the introduction of
taxation of partnerships. In practice, this will be considered a major objection to
introducing taxation of partnerships. Nevertheless. I believe it is inevitable that,
for joint ventures that are run in the legal form of a partnership, the same rules
will apply as for joint ventures in the legal form of corporations. There are no
grounds for the current tax differences between the two types of companies, nor
in their possibilities to settle losses. The solution to the problem that the introduction
of independent taxation would do away with the existing possibilities to settle losses
is not to be found in maintaining the tax transparency of partnerships, but rather
in a fundamental revision of the system applying to corporations. In the literature,
one finds an increasing number of advocates of the latter option. Therefore, it is
proposed to allow losses from a subsidiary to be transferred to a parent company
on certain conditions.

With respect to one-person businesses, I have defended that it would be
desirable if the profits are initially fully involved in the personal income tax at
a rate that matches that of the corporate income tax, and that the profits are taxed
once again in case of withdrawals for consumer expenditures, at a rate that matches
the substantial interest tariff. This would make allowance for the special functions
of profit income. To prevent entrepreneurs with low company results from having
to pay more tax because of the introduction of this system, the self-employed
persons' deduction could be maintained for them, for example, or a part of the
profits could be exempted. However, a similar facility would also have to be in
place for partnerships and corporations with low profits. If the tax law were indeed
to be revised in the above-mentioned way, the result would in fact be a taxation
of enterprise profits.

With the system defended above, the personal income tax system would realise
the ability to pay principle. which is the basis of the Personal Income Tax Act 1964.
to a much greater extent than is the case in the current system. Its introduction
would lead to a more balanced taxation of company profits, and tax law would
therefore no longer have to play a dominant role in choices of legal form.
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