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1.  Inleiding

In deze bij dra ge zet ik de verliesverrekeningsregels voor 
in Ne der land gevestigde ven noot schap pen uiteen.2 Ik ana-
lyseer on der meer in hoeverre Ne der land voldoet of kan 
voldoen aan de aanbeveling van de Europese Commissie 
van 18 mei 2021 over de fis ca le behandeling van verliezen 
geleden gedurende de co ro na cri sis.3 In de aanbeveling 
wordt een gecoördineerde aanpak uiteengezet van de be-
handeling van verliezen over de boekjaren 2020 en 2021. 
Daarnaast bespreek ik de verliesverrekeningsregels in het 
licht van de huidige ontwikkelingen op het gebied van 
wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

In paragraaf 2 worden “binnenjaarse” verliesverreke-
ningsregels besproken. Daarmee bedoel ik de regels om-
trent ver lies ne ming op ver mo gens be stand de len die van 
invloed zijn op het fis ca le jaarresultaat. Ik ga expliciet in 
op de fis ca le gevolgen van een afwaarderingsverlies op 
een vordering, een deelnemingsverlies, een liquidatiever-
lies en de door de wetgever getroffen mogelijkheid om co-
ro na ge re la teerde verliezen te verrekenen middels het vor-
men van een reserve. In paragraaf 3 worden “bui tenjaarse” 
verliesverrekeningsregels uiteengezet. Daarmee bedoel ik 
de aan het eind van het fis ca le jaar bij beschikking vastge-
stelde nog te verrekenen verliezen (compensabele verlie-
zen). In verschillende sub-paragrafen worden de verlies-
verrekeningstermijnen, verliesverrekeningstemporisering, 
houdsterverliezen, handel in verlieslichamen, verliesver-
rekening bij fusie en splitsing en het fis ca le een heids-
regime behandeld. Ik sluit in paragraaf 4 af met een slot-
beschouwing.

In deze bij dra ge werk ik de verliesverrekeningsregels in de 
inkomstenbelasting, de formele aspecten van verliesver-
rekening (zoals de gevolgen van een onjuist vastgestelde 
beschikking van verliezen) en de Eu ro pees rech te lij ke as-
pecten van (definitieve) verliezen4 niet expliciet uit, doch 
zal deze waar relevant toelichten. 

1 Frank Elsweier is werkzaam bij het Fiscaal Instituut Til burg van Til burg 
University en bij Bureau Vaktechniek van EY Be las ting ad vi seurs. De bij-
dra ge is afgesloten op 7 juli 2021.

2 Voor een systematische uitwerking van de verliesverrekeningsregels in 
de ven noot schapsbelasting verwijs ik ook naar F. van Horzen, Verlies-
verrekening in de ven noot schapsbelasting, FED Fis ca le Brochures, vierde 
druk, De ven ter: Wolters Kluwer 2020.

3 Europese Commissie, 18 mei 2021, Com mis sion Re com men da tion on 
the tax treat ment of losses dur ing the Covid-19 crisis, C(2021) 3484 fi-
nal.

4 Zie daarover T.H.J. Verhagen, ‘Grens over schrij dende verliesverreke-
ning’, WFR 2019/55. Zie ook HR 2 juli 2021, nr. 19/03443, waarin de Ho-
ge Raad beslist dat verliezen van een Duitse deelneming niet als defini-
tief konden worden beschouwd en er geen aftrek in Ne der land is 
toegestaan.

2.  “Binnenjaarse” verliesverrekeningsregels

2.1  Inleiding
Gedurende het fis ca le jaar kunnen verliezen op ver mo-
gens be stand de len ontstaan die in het jaarresultaat worden 
meegenomen. Als een ver mo gens be stand deel in waarde 
daalt, bepalen – behoudens an ders lui dende wettelijke be-
palingen – de regels van goedkoopmansgebruik (veelal het 
voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel) op 
welk moment een verlies op het ver mo gens be stand deel in 
aan mer king kan worden genomen. Uit ein delijk resulteert 
dat in een lagere fis ca le jaarwinst of een fiscaal jaarverlies. 
Bij voor beeld ten aanzien van sommige vorderingen en bij 
deelnemingen in de zin van art. 13 Wet VPB 1969 gelden 
echter andere fis ca le (wettelijke en rechters) regels. In de 
on der staan de sub-paragrafen ga ik specifiek in op de ver-
mo gens be stand de len vordering en deelneming en zet ik 
uiteen hoe zogenoemde fis ca le co ro naverliezen worden 
behandeld.

2.2  Vorderingen; afwaarderingsverlies
Als een belastingplichtige aannemelijk kan maken dat de 
waarde van een vordering is gedaald, dan is een afwaarde-
ringsverlies op een vordering in principe (op basis van het 
voorzichtigheidsbeginsel) aftrekbaar. Een uit zon de ring 
hierop vormt het leerstuk van de onzakelijke lening. Uit 
BNB 2008/191 en BNB 2012/37 kan worden opgemaakt dat 
een lening onzakelijk is als deze on der zo da nige voor-
waarden en om stan dig he den is verstrekt dat een onafhan-
kelijke derde het daaraan verbonden de bi teu ren ri si co niet 
zou aanvaarden, ook niet tegen een hogere rente. Een 
eventueel verlies op de geldlening kan dan – behoudens 
bij zon dere om stan dig he den – niet in mindering op de 
winst worden gebracht.

Sinds het hierboven genoemde basisarrest BNB 2008/191 
heeft de Ho ge Raad in meer dan dertig arresten nader in-
vulling gegeven aan het onzakelijkeleningleerstuk. De fis-
ca le problematiek rondom de afwaarderingen van vorde-
ringen zal door de (gevolgen van de) co ro na cri sis de 
komende jaren waarschijnlijk verder toenemen. Daarbij 
kan worden gedacht aan de volgende punten:5

• Leningen welke voor de co ro na cri sis het etiket onza-
kelijk reeds hadden (het moment van verstrekken is 
bepalend, zie BNB 2012/37) zullen dit door de co ro na-
cri sis niet verliezen. Door de crisis manifesteert zich 
het bij verstrekking reeds genomen onzakelijke de bi-
teu ren ri si co.

• Leningen die vóór de co ro na cri sis zakelijk zijn, blijven 
dat in principe ook tijdens of na de crisis. Wel kan een 
zakelijke lening door onzakelijk handelen of nalaten 
om te handelen van de crediteur alsnog onzakelijk 
worden (zie BNB 2012/37 en BNB 2013/148). De in-
specteur heeft op grond van BNB 2013/148 een rela-

5 Voor een uitzetting van de onzakelijke lening jurisprudentie zie ook 
R.R. Boltjes & F.J. Elsweier, Onzakelijke lening, FM 163, hoofdstuk 17, De-
ven ter: Wolters Kluwer 2021.
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tief zware bewijslast om aannemelijk te maken dat 
een van oorsprong zakelijke lening is verschoten naar 
een onzakelijke lening. Als een inspecteur daar des-
ondanks in slaagt, dan is er voor de belastingplichtige 
wellicht nog een mogelijkheid om op grond van BNB 
2017/6 aannemelijk te maken dat er sprake is van 
“bij zon dere om stan dig he den”. Daarvan is volgens de 
Ho ge Raad sprake indien er tussen een schuldeiser en 
een schuldenaar een zakelijke relatie is die ook bij af-
wezigheid van een concernrelatie voor die schuldei-
ser van voldoende gewicht zou zijn ge weest om een 
lening on der dezelfde voorwaarden en om stan dig he-
den te verstrekken en het daardoor belopen de bi teu-
ren ri si co te aanvaarden.6

• Het is denkbaar dat derde-geldverstrekkers de ko-
mende tijd voorzichtig zullen zijn met het verstrek-
ken van kredieten. Het verstrekken van nieuwe (inter-
ne) leningen als uitvloeisel van de co ro na cri sis maakt 
deze niet per definitie onzakelijk, al zal het wellicht 
wel moeilijker zijn om de vergelijking te maken of 
een derde-geldverstrekker ook die lening zou hebben 
verstrekt.

• De hierboven besproken uit zon de ring “bij zon dere 
om stan dig he den” in de zin van BNB 2017/6 zou een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het verstrekken van 
nieuwe (interne) leningen. Als de belastingplichtige 
aannemelijk kan maken dat aan het verstrekken van 
de (interne) lening een zakelijk relatie van voldoende 
gewicht ten grondslag ligt, dan is in de toekomst een 
eventueel afwaarderingsverlies op de lening aftrek-
baar.

Wat verder nog een aandachtspunt kan zijn, is de samen-
loop tussen de onzakelijke lening en de aangescherpte li-
quidatieverliesregeling (zie paragraaf 2.3). Uit BNB 
2014/98 blijkt dat een verlies op een onzakelijke lening 
aan een deelneming bij voor beeld bij een liquidatie van die 
deelneming alsnog verzilverd kan worden, vanwege opho-
ging van het opgeofferd bedrag. Waar het voor de belas-
tingplichtige bij een in de toekomst verwachte liquidatie 
dus eerst niet uitmaakte of er sprake is van een onzakelij-
ke lening (verlies kan alsnog worden genomen bij liquida-
tie), is het belang voor de belastingplichtige vanaf 1 ja nu a-
ri 2021 veel groter. Nu de liquidatieverliesregeling is 
aangescherpt is het maximaal te nemen liquidatieverlies 
in bepaalde si tu a ties € 5 miljoen.7

2.3  Deelnemingen; deelnemingsverlies en 
liquidatieverlies

Als de deel ne mings vrij stel ling (art. 13 Wet VPB 1969) van 
toepassing is, dan zijn zowel dividenden als vermogensre-
sultaten van de deelneming vrijgesteld. Een keerzijde 

6 Ook in Hof Arn hem-Leeu war den, 2 februari 2021, nr. 19/00235, V-N 
2021/22.8 kwam de “bij zon dere om stan dig he den”-uit zon de ring aan de 
orde. Het hof overwoog in rechtsoverweging 4.8 dat het totale fi nan ci ë-
le belang van belanghebbende bij het voortbestaan van debiteur aan-
zienlijk groter was dan de door belanghebbende verstrekte lening.

7 In gelijke zin A.C.P Bobeldijk & D.L. Heijtel, ‘De ge wij zigde liquidatie-
verliesregeling: een overzicht en evaluatie (deel 2)’, NLF 2021/20, para-
graaf 4.

hiervan is dat een vermogensverlies op een deelneming 
(een deelnemingsverlies) niet aftrekbaar is.

Als een deelneming zelf het verlies niet meer kan verreke-
nen, is er in Ne der land een regeling waarbij het verlies 
dan bij de moedermaatschappij in aan mer king kan wor-
den genomen; de liquidatieverliesregeling van art. 13d 
Wet VPB 1969.8 Vanuit de to taal winstgedachte en de ratio 
van de deel ne mings vrij stel ling (eenmaal het resultaat 
(winst en verlies) van een ven noot schap in aan mer king 
nemen) past de liquidatieverliesregeling in ons fis ca le sys-
teem. Het in aan mer king te nemen liquidatieverlies be-
staat uit het verschil tussen het bedrag dat de moeder-
maatschappij voor de deelneming heeft opgeofferd en de 
liquidatie-uitkeringen. Deze berekeningswijze heeft ertoe 
geleid dat er allerlei an ti mis bruik be pa lingen nodig zijn 
om te voorkomen dat het opgeofferde bedrag kunstmatig 
wordt opgehoogd en liquidatie-uitkeringen kunstmatig 
worden verlaagd. Daarnaast bestaan er wettelijke bepalin-
gen die voorschrijven wan neer een liquidatieverlies in 
aan mer king kan worden genomen. Zo kan een liquidatie-
verlies alleen in aftrek worden gebracht als het definitief 
is, dat wil zeggen als de vereffening is voltooid (zie art. 
13d lid 14 Wet VPB 1969).

Aanscherping liquidatieverliesregeling per 1 ja nu a ri 2021
Per 1 ja nu a ri 2021 is de liquidatieverliesregeling aange-
scherpt. De aanscherping heeft twee redenen. De fis ca le 
wetgever vindt het enerzijds ongewenst dat een ven noot-
schap zelf kan plannen wan neer een liquidatieverlies in 
aan mer king wordt genomen door het moment van veref-
fenen zelf te bepalen. Derhalve is vanaf 1 ja nu a ri 2021 be-
paald dat een liquidatieverlies enkel in aan mer king wordt 
genomen indien de liquidatie plaatsvindt binnen een ter-
mijn van drie ka len der ja ren na het ka len der jaar waarin de 
on der ne ming geheel of nagenoeg geheel is gestaakt dan 
wel het be sluit daartoe is genomen (temporele voorwaar-
de, art. 13d lid 14, on der deel c Wet VPB 1969). De belas-
tingplichtige heeft nog wel een tegenbewijsmogelijkheid. 
Als de belastingplichtige kan aantonen dat langer dan de 
genoemde termijn nodig is (bij voor beeld vanwege een 
complexe ju ri dische liquidatieprocedure), dan zou alsnog 
het gehele liquidatieverlies in aan mer king kunnen wor-
den genomen.

De fis ca le wetgever vindt het anderzijds ongewenst dat de 
liquidatieverliesregeling een zeer ruime mogelijkheid 
bood om in wezen verliezen die in het bui ten land opko-
men ten laste te brengen van de Ne der landse be las ting-
grond slag.9 De fis ca le wetgever heeft derhalve een tweetal 
nieuwe voorwaarden voor het in aan mer king kunnen ne-

8 Ik ga niet in op verliezen uit een vaste in rich ting (niet-aftrekbaar van-
wege toepassing van de ob ject vrij stel ling, art. 15e Wet VPB 1969) en 
stakingsverliezen van vaste in rich tingen (wel-aftrekbaar on der voor-
waarden, art. 15i Wet VPB 1969) die ook deel kunnen uitmaken van het 
jaarlijkse resultaat van een ven noot schap. De systematiek van deze be-
palingen is ver ge lijk baar met de systematiek van deelnemingsverliezen 
en liquidatieverliezen. Voor een kritische beschouwing over de ver ge-
lijk baarheid tussen een liquidatieverlies en stakingsverlies zie L.H.M. 
Heijligers, ‘De liquidatie- en stakingsverliesregeling vergeleken’, MBB 
2019/32.

9 Ka mer stuk ken II 2020/21, 35568, nr. 3, p. 3.
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men van een liquidatieverlies van meer dan € 5 miljoen 
geïntroduceerd. De belastingplichtige moet een beslissen-
de invloed (doorgaans meer dan 50% van de sta tu tai re 
stem rech ten van) in de deelneming bezitten (kwantitatie-
ve voorwaarde, art. 13d lid 2a ten eerste en lid 4 Wet VPB 
1969) én de deelneming moet zijn gevestigd binnen de EU, 
EER of een land waarmee de Europese Unie een as so ci a tie-
over een komst heeft gesloten (territoriale voorwaarde, art. 
13d lid 2a ten tweede Wet VPB 1969). De kwantitatieve 
voorwaarde is ingevoerd om te bewerkstelligen dat de be-
perking enkel on der het bereik van de vrijheid van vesti-
ging valt. Dit is volgens de fis ca le wetgever noodzakelijk 
om te voorkomen dat een belastingplichtige succesvol een 
beroep kan doen op de vrijheid van kapitaalverkeer om 
een liquidatieverlies op een geliquideerde deelneming in 
een derde land in Ne der land in aftrek te brengen.10

Om deze nieuwe voorwaarden niet te kunnen ontwijken 
zijn er allerlei aanpalende regelingen ingevoerd, bij voor-
beeld de eis dat reeds vijf jaren voorafgaand aan de veref-
fening aan de kwantitatieve en territoriale voorwaarden 
moet zijn voldaan (art. 13d lid 2b Wet VPB 1969) en de 
doorkijkbepalingen van art. 13d lid 3 en lid 15 Wet VPB 
1969.

Consistentie
De aanscherpingen leiden tot enkele onduidelijkheden 
over de reikwijdte en de uitwerking van de nieuwe bepa-
lingen.11 Wat ik opmerkelijker vind is dat er geen oog lijkt 
te zijn voor de grondbeginselen en consistentie in de ven-
noot schapsbelasting. Alhoewel de fis ca le wetgever be-
weert de oorspronkelijke doelstellingen van zowel de 
deel ne mings vrij stel ling als de liquidatieverliesregeling 
nog steeds te on derschrijven,12 past de aanscherping/be-
perking van de liquidatieverliesregeling mijns inziens juist 
niet bij de hierboven beschreven ratio (éénmaal het resul-
taat, winst of verlies van de deelneming in aan mer king 
nemen) van de deel ne mings vrij stel ling en liquidatiever-
liesregeling. Daarnaast zorgt de aanscherping van de liqui-
datieverliesregeling voor een verdere inbreuk op het neu-
traliteitsbeginsel, het streven naar een gelijke behandeling 
van eigen vermogen en vreemd vermogen. Een (zakelijke) 
vordering op een bui ten landse dochter kan immers wel 
worden afgewaardeerd van de winst, maar eigen vermo-
gen alleen maar bij liquidatie en als aan alle (aangescherp-
te) voorwaarden is voldaan.13

Verder ben ik het met Kiekebeld eens dat de noodzaak 
voor deze fundamentele aanscherping ontbreekt.14 Als er 
sprake is van misbruik, dan zou een antimisbruikmaat re-
gel passender zijn. Het had mijns inziens ook meer voor 

10 Ka mer stuk ken II 2020/21, 35568, nr. 3, p. 6.
11 Hetgeen overigens vrijwel altijd het geval is bij nieuwe wetgeving. Voor 

een uiteenzetting van enkele onduidelijkheden verwijs ik naar A.C.P 
Bobeldijk & D.L. Heijtel, ‘De ge wij zigde liquidatieverliesregeling: een 
overzicht en evaluatie (deel 1 en 2)’, NLF-W 2021/16 en NLF 2021/20. 

12 Ka mer stuk ken II 2020/21, 35568, nr. 3, p. 3 en Ka mer stuk ken II 2020/21, 
35568, nr. 6, p. 2.

13 Zie hierover S.A. Stevens, Toekomstige ontwikkeling van de ven noot-
schapsbelasting, TFO 2021/173.4.

14 Interview TaxLive 30 september 2020, ‘Stop ingrijpende aftrekbeper-
king liquidatie- en stakingsverlies! Simpel alternatief is voldoende’.

de hand gelegen deze aanscherping af te stemmen met 
andere vergelijkbare verliesverrekeningsmaat re gelen om 
zo voor meer consistentie te zorgen. Ik doel daarbij op de 
nieuwe verliesverrekeningstemporisering die per 1 ja nu a-
ri 2022 in werking zal treden (zie paragraaf 3.2). Die nieu-
we regeling stond nota bene in hetzelfde Belastingpakket 
2021. Dan zou je in het parlementaire proces toch op zijn 
minst een goed on der bouwde overweging of nadere uitleg 
verwachten of wel of niet eenzelfde systematiek gehan-
teerd kan worden.15 De Adviescommissie belastingheffing 
van multinationals geeft in haar rapport aan dat als alter-
natief kan worden overwogen om de liquidatie- en sta-
kingsverliesregeling qua methodiek in lijn te brengen met 
de ook door hen voorgestelde verliesverrekeningstempo-
risering. Daarbij zouden liquidatie- en stakingsverliezen 
voor maximaal 50% van de belastbare winst in aan mer-
king worden genomen, in com bi na tie met een onbeperkte 
voortwentelingstermijn. Op die manier wordt volgens de 
commissie ook bijgedragen aan een on dergrens in de ven-
noot schapsbelasting.16 Stevens & Stevens stellen voor om 
de deel ne mings vrij stel ling uit te sluiten voor zover de 
winst afkomstig is uit een land waar de ontbonden ven-
noot schap gevestigd was. Dat lijkt qua systematiek op de 
oude an ti mis bruik be pa ling van art. 13c Wet VPB 1969, 
waarbij de inhaalregeling zou kunnen worden uitgebreid 
tot alle deelnemingen van de belastingplichtige in een be-
paald land.17 Ik ben het met de auteurs eens dat deze be-
perking proportioneler is, dan het uitsluiten van de aftrek 
van liquidatieverliezen boven de € 5 miljoen. Ik vind het 
vreemd dat in de parlementaire behandeling van de Wet 
beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling niet is in-
gegaan op deze alternatieven.

2.4  Co ro naverliezen
De Europese Commissie heeft op 18 mei 2021 aangegeven 
dat lidstaten kunnen overwegen om toe te staan dat be-
drijven verliezen achterwaarts verrekenen met ten minste 
het voorgaande boekjaar, dat wil zeggen ten minste 2019. 
De lidstaten kunnen ervoor kiezen de achterwaartse ver-
liesverrekeningstermijn te verlengen tot maximaal de drie 
voorgaande jaren, zodat bedrijven hun verliezen uit de 
boekjaren 2021 en 2020 kunnen verrekenen met al belas-
te winsten uit de boekjaren 2020, 2019, 2018, respectieve-
lijk 2019, 2018 en 2017. Teneinde de gevolgen voor de na-
tio na le begrotingen te beperken, zouden de lidstaten het 
bedrag van de verliezen die achterwaarts kunnen worden 

15 In het Belastingplan 2021 gaat de staats se cre ta ris wel summier in op 
het alternatief en geeft aan dat verrekenbare verliezen een ander soort 
verliezen dan liquidatieverliezen betreffen. Waar het bij liquidatiever-
liezen gaat om verliezen die in het be tref fen de jaar als kosten ten laste 
van de winst worden gebracht, gaat het bij de verrekening van verlie-
zen om een aftrek die volgt uit een verlieslatende positie van de belas-
tingplichtige in een ander jaar. Het karakter van liquidatieverliezen en 
verrekenbare verliezen verschilt, waardoor een aanpassing van de ver-
liesverrekening in dat opzichte volgens de staats se cre ta ris in beginsel 
losstaat van de regels die gelden ten aanzien van liquidatieverliezen. 
Ka mer stuk ken II 2020/21, 35572, nr. 23, p. 37.

16 Rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals 
‘Op weg naar balans in de ven noot schapsbelasting – Analyses en aan-
bevelingen’, bijlage bij Ka mer stuk ken II 2019/20, 31066, nr. 623, p. 105.

17 A.J.A Stevens & S.A. Stevens, ‘De subjectieve en objectieve ven noot-
schapsbelastingplicht’, WFR 2019/188.
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verrekend kunnen beperken tot € 3 miljoen per verliesge-
vend belastingjaar.18

Het Ne der landse kabinet heeft niet gekozen voor een ver-
ruiming van de verliesverrekeningstermijnen zoals voorge-
steld door de Europese Commissie. Een verruiming van de 
verliesverrekeningstermijnen in de ven noot schapsbelasting 
is wel door het kabinet overwogen, maar deze werd in het 
licht van de beoogde doelstelling – bedrijven op korte ter-
mijn voorzien van een li qui di teitsvoordeel – minder pas-
send geacht.19

Co ro nareserve
Het kabinet koos er voor de bedrijven in de ven noot-
schapsbelasting in 2019 de mogelijkheid te geven een co-
ro nareserve te vormen (art. 12abis Wet VPB 1969). Met de 
co ro nareserve kan een on der ne ming een co ro na ge re la-
teerd verlies van het jaar 2020 verrekenen met de winst 
van het jaar 2019. Door het vormen van een co ro nareserve 
kan een belastingplichtige op een eerder moment een li-
qui di teitsvoordeel behalen dan bij een reguliere verlies-
verrekening.20 In principe wordt het co ro naverlies nor-
maal pas bij verliesbeschikking van het jaar 2020 
vastgesteld. Dit verlies kan echter al door het vormen van 
een reserve in de jaarwinst van 2019 worden meegeno-
men. Zolang er nog geen definitieve aanslag ven noot-
schapsbelasting 2019 is op ge legd kan de belastingplichti-
ge alsnog de keuze maken een reserve te vormen, of deze 
keuze (al dan niet over de hoogte ervan) herzien.21

Het streven van het kabinet om de on der ne mers tijdens de 
co ro na cri sis te on dersteunen is lovenswaardig.22 Wel kan 
er het nodige opgemerkt worden over de gestelde voor-
waarden voor het vormen van een fis ca le co ro nareserve. 
De fis ca le co ro nareserve kan alleen worden gevormd door 
belastingplichtigen in de ven noot schapsbelasting, alleen 
als er in 2019 een fis ca le winst is behaald en alleen als er in 
zijn totaliteit in 2020 een verlies wordt behaald. De ge-
noemde voorwaarden lijken louter ingegeven vanuit uit-
voeringstechnisch en pragmatisch perspectief. De argu-
menten van het kabinet om het kunnen vormen van een 
fis ca le co ro nareserve niet mogelijk te maken voor 
inkomstenbelasting-on der ne mers overtuigt me aller-
minst.23 In het licht van rechtsvormneutraliteit en het stre-

18 Europese Commissie, 18 mei 2021, Com mis sion Re com men da tion on 
the tax treat ment of losses dur ing the Covid-19 crisis, C(2021) 3484 fi-
nal. Overigens heeft de fis ca le wetgever ten tijde van de kredietcrisis 
wel gekozen voor een tijdelijke verruiming van de achterwaartse ver-
liesverrekeningsmogelijkheid. Op verzoek was het voor de belastingja-
ren 2009, 2010, 2011 mogelijk het verlies drie jaar achterwaarts te ver-
rekenen tot een bedrag van maximaal € 10 miljoen. De prijs die 
belastingplichtigen daarvoor betalen is wel dat als zij verzoeken om de 
verlengde terugwentelingstermijn de termijn voor vooruitwenteling 
van verliezen werd verkort tot zes jaren.

19 Aanhangsel van de Han delingen 29 mei 2020, Ka mer stuk ken II 2019/20, 
nr. 2883.

20 Ka mer stuk ken II 2020/21, 35572, nr. 3, p. 15.
21 Ka mer stuk ken II 2020/21, 35572, nr. 17, p. 60-67.
22 Zie ook Cursus Belastingrecht, on der deel VPB 2.2.12.F.
23 Zie ook W.E. Nent & G.Th.K. Meussen, ‘Formeelrechtelijke aspecten van 

de fis ca le co ro nareserve’, WFR 2020/130, on der deel 2. De auteurs zijn 
van mening dat deze handelwijze van het kabinet duidelijk in strijd is 
met het gelijkheidsbeginsel zoals opgenomen in art. 6 EVRM en art. 14 
IVBPR.

ven naar globaal evenwicht tussen de fis ca le behandeling 
van een inkomstenbelasting-on der ne mer en een directeur-
groot aan deel hou der met zijn BV is het een ongelukkige 
keuze.

Verlengen?
Het zou zinvol kunnen zijn de mogelijkheid een co ro-
nareserve te kunnen vormen – mede gezien de gestelde 
voorwaarden – met een jaar te verlengen.24 In 2020 zou 
dan een co ro nareserve gevormd kunnen worden voor de 
verwachte co ro na ge re la teerde verliezen 2021. Het is na-
melijk mogelijk dat voor sommige on der ne mingen de fi-
nan ci ë le klap pas in 2021 komt in plaats van in 2020. 
Daarnaast kan het zijn dat on der ne mingen niet aan de 
voorwaarden voor het vormen van een co ro nareserve in 
het boekjaar 2019 hebben kunnen voldoen, maar dat wel 
zouden kunnen in 2020. In de praktijk zijn voorbeelden 
bekend van on der ne mingen die wel co ro na ge re la teerde 
verliezen hebben geleden, maar waarbij die verliezen te-
zamen met het overige resultaat per saldo hebben geleid 
tot een winst over 2020, met als gevolg dat er in 2019 geen 
co ro nareserve kan worden gevormd. Ook on der ne mingen 
die een gebroken boekjaar hanteren hebben veelal moeite 
om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het vor-
men van een reserve in het boekjaar 2019. De verlenging 
met een jaar zou met een kleine wettelijke aanpassing 
kunnen worden bewerkstelligd.

Een verlenging van de fis ca le co ro nareserve met een jaar 
zou overigens ook uitstekend passen bij de aanbevelingen 
van de Europese Commissie van 18 mei 2021. Eén van de 
aanbevelingen is namelijk dat de lidstaten bedrijven de 
mogelijkheid moeten bieden onmiddellijk een beroep te 
doen op de verrekening van verliezen die zij in het belas-
tingjaar 2021 verwachten te lijden, zon der dat zij tot het 
einde van het jaar moeten wachten.25

3.  “Bui tenjaarse” verliesverrekeningsregels

3.1  Inleiding
Indien de berekening van de belastbare jaarwinst leidt tot 
een negatief bedrag, dan wordt dit aangemerkt als een 
verlies (art. 20 lid 1 Wet VPB 1969). Vervolgens komt de 
vraag op wat de fis ca le gevolgen zijn van dit verlies. In be-
ginsel is de to taal winstgedachte het uitgangspunt. Op 
grond van de to taal winstgedachte (over de gehele levens-
duur van een lichaam niet meer en niet minder belasten 
dan de totale winst) zouden verliezen steeds volledig ver-
rekend dienen te kunnen worden met in het verleden be-
haalde of toekomstige fis ca le winsten. De fis ca le wetgever 
heeft hierop echter diverse wettelijke inbreuken gemaakt. 
In on der staan de sub-paragrafen zal ik on der andere nader 
analyseren of dit terecht is. Ik ga in op de verschillende fis-
ca le gevolgen van de bij beschikking vastgestelde nog te 

24 Zie hierover uitgebreid C. Bruijsten & F.J. Elsweier, ‘Fis ca le co ro nareserve 
en co ro navoorziening in 2020/2021’, NLFO 2021/3.

25 Europese Commissie, 18 mei 2021, Com mis sion Re com men da tion on 
the tax treat ment of losses dur ing the Covid-19 crisis, C(2021) 3484 fi-
nal.
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verrekenen verliezen en de fis ca le mogelijkheden om 
deze verliezen te kunnen verrekenen.

3.2  Verliesverrekeningstermijnen
Ondanks dat de beperking van de verliesverrekening een 
inbreuk maakt op de to taal winstgedachte zijn de verlies-
verrekeningstermijnen voor de ven noot schapsbelasting in 
de loop der jaren steeds verder beperkt. In 2007 werd de 
achterwaartse verliesverrekeningstermijn in de ven noot-
schapsbelasting beperkt van drie jaar naar één jaar. De tot 
dan toe geldende onbeperkte voorwaartse verliesverreke-
ningstermijn werd beperkt tot negen jaar. Per 1 ja nu a ri 
2019 werd deze laatstgenoemde termijn verder beperkt 
naar zes jaar. Vanaf 1 ja nu a ri 2022 worden de verliesver-
rekeningstermijnen wederom ge wij zigd. Dan treedt na-
melijk de nieuwe verliesverrekeningstemporisering in 
werking.26 Het getuigt allerminst van consistent fiscaal 
overheidsbeleid dat nog geen twee jaar na wij zi ging van 
de verliesverrekeningstermijnen alweer een andere wij zi-
ging wordt voorgesteld en ingevoerd.

Verliesverrekeningstemporisering
Op grond van de nieuwe verliesverrekeningsregels kun-
nen verliezen in de ven noot schapsbelasting één jaar ach-
terwaarts en onbeperkt voorwaarts verrekend worden, 
maar met een temporisering.27 Tot een bedrag van € 1 mil-
joen winst zijn compensabele verliezen volledig verreken-
baar. Bo ven € 1 miljoen is het verlies slechts verrekenbaar 
met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar. 
De temporisering geldt zowel voor de voorwaartse als 
achterwaartse verliesverrekening.

De verliesverrekeningstemporisering is een aanbeveling 
van de Commissie belastingheffing multinationals in het 
rapport Op weg naar balans in de ven noot schapsbelasting. 
Het kabinet heeft de aanbeveling overgenomen en per 
nota van wij zi ging op 5 oktober 2020 aan het Belasting-
plan 2021 toegevoegd. Volgens de staats se cre ta ris leidt de 
voorgestelde maat re gel tot een meer evenwichtige belas-
tingheffing bij multinationals en zorgt deze ervoor dat Ne-
der land op het punt van verliesverrekening meer in de pas 
loopt met omringende landen.28

De wij zi ging met betrekking tot de voorwaartse verlies-
verrekening zijn van toepassing op alle verrekenbare ver-
liezen die ontstaan vanaf 1 ja nu a ri 2022 of die ultimo 
2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn. Dit betekent dat 
een verlies uit het boekjaar 2012 nog verrekenbaar is tot 
en met het boekjaar 2021. Voor 2012 gold reeds een ter-

26 Op 4 juni 2021 is het Koninklijke Be sluit in het Staatsblad verschenen 
waarmee de nieuwe verliesverrekeningsregels formeel in werking tre-
den met ingang van 1 ja nu a ri 2022.

27 De temporiseringsmaat re gel gaat niet gelden voor de on der ne mer (box 
1) en de aanmerkelijkbelanghouder (box 2) in de inkomstenbelasting. 
Voor de on der ne mer in box 1 blijven verliezen vanaf 1 ja nu a ri 2022 dus 
drie jaar achterwaarts verrekenbaar en negen jaar voorwaarts. Voor de 
aanmerkelijkbelanghouder blijft dit één jaar achterwaarts en zes jaar 
vooruit. Vanuit het oogpunt van rechtsvormneutraliteit en het streven 
naar globaal evenwicht vind ik dit een merkwaardige keuze. Vergelijk 
ook Raad van State, Bijlage 2 nader rapport nota van wij zi ging beper-
king verliesverrekening.

28 Ka mer stuk ken II 2020/21, 35572, nr. 12.

mijn van voorwaartse verliesverrekening van negen jaren 
en dat blijft zo. Voor verliezen van 2013 en latere jaren 
geldt dat deze in principe onbeperkt in de tijd verreken-
baar zijn, zij het met temporisering. Een aandachtspunt 
voor de praktijk is hier nog dat bij voor beeld door het aan-
gaan of verbreken van een fis ca le een heid (of door andere 
rechts han de lingen) er sprake kan zijn van een extra boek-
jaar, waardoor bij een 2013 verlies (of latere jaren) toch 
nog moet worden gelet op mogelijke verliesverdamping.29

Voorkoming van verliesverdamping
Het vorenstaande impliceert dat methoden ter voorko-
ming van verliesverdamping, ook wel verliesverjongings-
strategieën genoemd, in principe tot en met 2021 relevant 
blijven. In de wet staan geen expliciete regels voor de me-
thoden ter voorkoming van verliesverdamping. Welke 
theo re tische mogelijkheden ter voorkoming van verlies-
verdamping er zijn, zijn aan de orde gekomen in de litera-
tuur.30 De volgende methoden worden genoemd:
• inbreng van winstgevende activiteiten;
• overdracht activa tegen schul dig er ken ning;
• re a li se ren van stille reserves door intercompany 

transacties;
• doorbe re ke nen van kosten/fees intercompany/trans-

fer pricing;
• afbouwen van voorzieningen/wij zi ging fis ca le waar-

dering;
• activering van kosten;
• verlenging boekjaar;
• bij zon dere baten gevolgd door bij zon dere lasten in 

het volgende jaar.

Deze lijst kan niet als uitputtend worden gezien. Uit ein-
delijk gaat het er om dat een ven noot schap met nog te 
verrekenen verliezen in een bepaald jaar een dusdanige 
fis ca le winst haalt waarmee (een deel van het) compensa-
bele verlies verrekend kan worden.31

Vanuit een li qui di teitspositie van de on der ne ming lijkt 
het zinvol der ge lij ke verliesverjongingsstrategieën niet al-
leen toe te passen ten aanzien van verliezen uit het boek-
jaar 2012, maar ook op verliezen van latere jaren. De be-
lastingplichtige heeft dan mogelijk in mindere mate last 
van de temporisering.

29 Vergelijk HR 10 juli 2015, nr. 14/05914, BNB 2015/188.
30 Zie G.W.J.M. Kampschöer RA, ‘De beperking van de verliesverreke-

ningstermijn’, WFR 2006/785; G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve as-
pecten van fis ca le verliesverrekening en de consequenties voor de verwer-
king in de ven noot schappelijke jaarrekening, Maas tricht: Universitaire 
Pers 1992; D.R. Post, ‘Methoden ter voorkoming van verliesverdam-
ping’, TFO 2011/145.

31 Herwaardering van be drijfs mid delen naar hogere be drijfswaarde of 
waardering op waarde in het eco no mische verkeer van onroerend goed 
is volgens de staats se cre ta ris niet in lijn met goedkoopmansgebruik. 
Zie het Be sluit van 16 juli 2014, nr. BLKB2014/362M, V-N 2014/39.7 en 
de ‘Notitie goed koopmansgebruik, Bijlage 1 bij de Brief over toezeggin-
gen Belastingplan 2012 aan de Eer ste Kamer van 8 maart 2012, 
nr. AFP2012/118’, NTFR 2012/600. Zie hierover uitgebreid C. Bruijsten, 
‘Herwaardering van be drijfs mid delen om verliesverdamping te voorko-
men’, WFR 2017/184. Over de zienswijze van de staats se cre ta ris kan 
ook anders worden gedacht. Zie W. Bruin Slot, ‘Belast herwaarderen 
van onroerende zaken is toegestaan’, NTFR 2016/2819.



VERLIEZEN IN DE VPB Artikelen

Afl. 176 - augustus 202190 TFO 2021/176.1

Het gebruikmaken van verliesverjongingsstrategieën bin-
nen het kader van de wet en de jurisprudentie is volgens 
de staats se cre ta ris toegestaan (zie het hiervoor genoemde 
beleidsbe sluit van 2014). De staats se cre ta ris wijst er wel 
op dat er daarbij sprake moet zijn van reële transacties te-
gen reële waarden.

Ach terwaartse verliesverrekening
De mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening 
blijft bestaan. Ook dan moet de temporisering worden 
toe ge past. De wet zoals deze op 1 ja nu a ri 2022 gaat luiden 
is als volgt:

“Een verlies wordt verrekend met de belastbare win-
sten, on der scheiden lijk de Ne der landse inkomens, van 
het voorafgaande jaar en de volgende jaren, mits het 
verlies door de inspecteur is vastgesteld bij voor be-
zwaar vatbare beschikking. Daarbij vindt verrekening 
in een jaar slechts plaats tot een bedrag van € 1.000.000 
vermeerderd met 50% van de belastbare winst, on der-
scheiden lijk het Ne der landse inkomen, van dat jaar na-
dat die winst, on der scheiden lijk dat inkomen, is ver-
minderd met een bedrag van € 1.000.000.”

De wettekst laat mijns inziens ruimte voor meerdere in-
terpretaties. Ik zal dit toelichten aan de hand van een 
voorbeeld.

  Voorbeeld
• Stel in jaar 1 lijdt een ven noot schap een fiscaal verlies 

van € 8 miljoen. Dit verlies is vastgesteld bij een voor 
bezwaar vatbare beschikking.

• Stel in jaar 2 maakt de ven noot schap een fis ca le winst 
van € 5 miljoen door de verkoop van een pand. Er kan 
dan volgens de nieuwe verliesverrekeningstempore-
ring € 1 miljoen + 50% van € 4 miljoen = totaal dus € 3 
miljoen worden verrekend. De belastbare winst in 
jaar 2 is € 2 miljoen.

• Stel in jaar 3 wordt een fiscaal verlies geleden van € 2 
miljoen. Het verlies is vastgesteld bij een voor be-
zwaar vatbare beschikking. Hoe verloopt dan de ver-
liesverrekening in jaar 3?

Op basis van de wettekst zijn er mijns inziens drie opties:
• Optie 1: Er mag geen verlies uit jaar 3 meer achter-

waarts worden verrekend, want het winstjaar 2 is 
– ondanks dat er door de temporisering € 2 miljoen 
wordt belast – al “benut” door verliesjaar 1.

• Optie 2: Het verlies uit jaar 3 mag achterwaarts wor-
den verrekend met (wederom) inachtneming van de 
verliesverrekeningstemporiseringsregels. Er is van 
jaar 2 nog € 2 miljoen winst over, dus mag een verlies 
worden verrekend van nog een keer de drempel van 
€ 1 miljoen + 50% van € 1 miljoen is € 1,5 miljoen. Er 
blijft dan een uiteindelijke belastbare winst van jaar 2 
over van € 0,5 miljoen. De wettekst zou namelijk als 
volgt gelezen kunnen worden: “Daarbij vindt verre-
kening in een jaar (lees: jaar 3) slechts plaats tot een 
bedrag van € 1 miljoen vermeerderd met 50% van de 
belastbare winst van dat jaar (lees: overgedragen rest-
winst uit jaar 2) nadat die winst, on der scheiden lijk 

dat inkomen, is verminderd met een bedrag van € 1 
miljoen.”

• Optie 3: Het verlies uit jaar 3 mag achterwaarts wor-
den verrekend met inachtneming van de 50%-regel, 
maar zon der rekening te houden met de drempel van 
€ 1 miljoen. Er is van jaar 2 nog € 2 miljoen winst 
over, dus mag een verlies worden verrekend van 50% 
van € 2 miljoen is € 1 miljoen. Er blijft dan een uitein-
delijke belastbare winst van jaar 2 over van € 1 mil-
joen.

Uit het voorbeeld dat is gegeven bij het ar ti kels ge wij ze 
commentaar kan impliciet worden opgemaakt dat de fis-
ca le wetgever optie 1 voor ogen heeft. In dat voorbeeld 
wordt het verlies uit 2020 eerst verrekend met de winst 
van 2022 en ten aanzien van het verlies van 2021 wordt 
niet nogmaals de temporiseringsregel (optie 2 of optie 3) 
toe ge past. Ook uit het antwoord van de staats se cre ta ris op 
een voorbeeld van de NOB over de samenloop met houd-
sterverliezen blijkt impliciet dat de fis ca le wetgever deze 
optie voor ogen heeft.32 Alhoewel er bij optie 2 en 3 ook 
een on dergrens (belastbare winst) in de ven noot-
schapsbelasting overblijft, past optie 1 wat dat betreft ook 
beter bij het doel en de strekking van de verliesverreke-
ningstemporisering.

Aan de ene kant is het goed voor het be drijfs le ven dat er 
überhaupt nog een carry back-mogelijkheid bestaat (som-
mige landen hebben een der ge lij ke mogelijkheid in zijn 
geheel niet). De timing van de verliesverrekeningstempo-
risering kan echter vanwege de (nasleep van de) co ro na-
cri sis als ongelukkig worden bestempeld. Dat de verlies-
verrekeningstemporisering ook geldt voor achterwaartse 
verliesverrekening lijkt ook niet goed te passen bij de aan-
bevelingen van de Europese Commissie van 18 mei 2021 
(zie ook paragraaf 2.4). De Europese Commissie wijst op 
het belang van een ruime achterwaartse verliesverreke-
ningsmogelijkheid om zo de li qui di teitspositie van on der-
ne mingen te on dersteunen.33

Samenloop met andere regelingen in de VPB
De nieuwe verliesverrekeningsregel (temporisering) in de 
ven noot schapsbelasting kan mogelijk een effect hebben op 
andere regelingen.34 Ik vind het opmerkelijk dat de rege-
ling bij de parlementaire behandeling in de Twee de Kamer 
nauwelijks inhoudelijk is besproken. Pas bij de parlemen-
taire behandeling in de Eer ste Kamer is er enige aandacht 
voor de openstaande vraagpunten en de samenloop met 
en gevolgen voor andere bepalingen in de ven noot-
schapsbelasting. Het is dan teleurstellend te constateren 
dat de toelichting ofwel summier is, of veelal wordt afge-

32 Omwille van de omvang van deze bij dra ge verwijs ik naar de parlemen-
taire stukken waar deze voorbeelden zijn uitgewerkt. Ka mer stuk ken II 
2020/21, 35572, nr. 12, Nota van wij zi ging en Ka mer stuk ken I 2020/21, 
35572, nr. F, p. 11.

33 Europese Commissie, 18 mei 2021, Com mis sion Re com men da tion on 
the tax treat ment of losses dur ing the Covid-19 crisis, C(2021) 3484 fi-
nal p. 1 (punt 5).

34 Voor een uitgebreide analyse van de samenloop van de verliesverrekenings-
temporisering met de genoemde andere regelingen zie D.R. Post & F.J. Els-
weier, ‘Enige vraagpunten rondom de voorgestelde verliesverrekeningsmaat-
re gel in de ven noot schapsbelasting’, WFR 2020/193.
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daan met een standaard passage dat de nieuwe verliesver-
rekeningsregel nu eenmaal is bedoeld om een on dergrens 
te creëren in de ven noot schapsbelasting en het past bij de 
doelstelling van de regeling om te komen tot een meer ge-
leidelijke ver lies ne ming en stabielere belastbare bedra-
gen.35 Dat de verliesverrekeningsregel een ongewenst ef-
fect kan hebben op bij voor beeld aanloopverliezen en de 
eind af re ke ningswinst en dat de bedoelingen van de kwijt-
schel dings winst vrij stel ling of herwaarderingsregel in art. 
20a lid 12 Wet VPB 1969 (zie paragraaf 3.4) worden gefrus-
treerd wordt blijkbaar op de koop toegenomen.36 Daar-
naast is het vreemd dat in hetzelfde belastingpakket 2021 
een andere verliesregeling in de ven noot schapsbelasting 
(de liquidatieverliesregeling) wordt aangescherpt die een-
zelfde doel heeft als de verliesverrekeningstemporisering 
(on dergrens creëren in de ven noot schapsbelasting voor 
multinationals), maar dat niet wordt overwogen of nader 
wordt uitgelegd of eenzelfde systematiek gehanteerd kan 
worden (zie ook paragraaf 2.3).

3.3  Houdsterverliezen
De invoering van de beperking van houdster- en financie-
ringsverliezen als deeloplossing van het Bosal-gat heeft 
louter tot kritiek vanuit de wetenschap en praktijk ge-
leid.37 Systematisch paste de regeling niet goed in het wet-
telijke systeem, daar bij geen enkele andere verliesrege-
ling in de ven noot schapsbelasting bepalend is welke 
activiteit de be tref fen de ven noot schap uitoefent (behou-
dens dat in sommige regelingen wat betreft de fis ca le ge-
volgen het uitmaakt of er sprake is van on dernemen of be-
leggen). A-G Wattel laat ook niets aan duidelijkheid te 
wensen over; in zijn conclusie bij de arresten BNB 
2014/247-25038 noemt hij de houdster- en financierings-
verliesregeling een “incidentgestuurde, op overleg met 
belanghebbenden gebaseerde, onsystematische, opportu-
nistisch-budgettaire maat re gel”.

Er zijn denk ik maar weinig fiscalisten rouwig ge weest dat 
de houdster- en financieringsverliezenbepaling per 1 ja-
nu a ri 2019 is komen te vervallen. Voor de reeds bestaande 
houdster- en financieringsverliezen leeft de beperking 
echter voort door de overgangsbepaling art. 34i Wet VPB 
1969. Deze bepaling geeft aan dat op 31 december 2018 
aangemerkte houdster- en financieringsverliezen dit pre-
dicaat niet verliezen en alleen met houdster- en financie-
ringswinsten zijn te verrekenen.

35 Zie Ka mer stuk ken I 2020/21, 35572, nr. I, p. 1; Ka mer stuk ken I 2020/21, 
35572, nr. F, p. 6, 8 en 9.

36 Zie hierover ook A.C.P. Bobeldijk, ‘Maatschappelijk onaanvaardbaar: be-
lastingheffing over kwijtscheldingswinst’, WFR 2021/6.

37 Zie bij voor beeld Raad van State in Ka mer stuk ken II 2003/04, nr. 29210, 
nr. 10; D.R. Post, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesrege-
ling, FM nr. 98, Kluwer 2009, paragraaf 6.2.; F.P.J. Snel, ‘Waar is het 
Bosal-gat? Pleidooi voor fact-finding’, WFR 2012/1104; A. Broos & T. 
Schoeman, ‘De andere Bosal-reparatie, beperking van houdsterverlie-
zen: het kan beter, het moet beter’, WFR 2003/1937, paragraaf 3.3; S.R. 
Pancham & G.W.J.M. Kampschöer, ‘Beperking verliesverrekening: De 
“echte” Bosal-reparatie’, WFR 2003/1929, paragraaf 2.

38 HR 19 september 2014, nr. 13/03611, nr. 13/03973, nr. 13/03975, 
nr. 13/03979, BNB 2014/247, BNB 2014/248, BNB 2014/249, BNB 2014/250.

In principe zou de beperking van de houdster- en financie-
ringsverliezen uiterlijk 31 december 2027 definitief verdwij-
nen (doordat de voorwaartse verliesverrekeningstermijn van 
negen jaren van het houdster- en financieringsverlies 2018 
dan afloopt). Echter, door de wij zi ging van de verliesverreke-
ningsregels per 1 ja nu a ri 2022 kan de houdster- en financie-
ringsverliesregeling in principe oneindig blijven voortbe-
staan.39

Verrekeningsmogelijkheden
Door de nieuwe verliesverrekeningsregels en het over-
gangs recht voor houdster- en financieringsverliezen blij-
ven ook de verliesverjongingsstrategieën voor het kunnen 
verrekenen van houdsterverliezen relevant. Door Post 
wordt gewezen op de volgende mogelijkheden:40

• toerekenen van meer functies, ri si co’s tegen een ho-
gere vergoeding, maar wel met behoud van status 
“houdster”;

• acquisitie van laagbelaste beleggingsdeelnemingen 
(deel ne mings vrij stel ling/ob ject vrij stel ling niet van 
toepassing);

• inlenen van een “art. 10b lening” en het doorlenen 
van een normale lening;

• het oprichten van een nieuwe dochtermaatschappij 
en voeging in een fis ca le een heid.

Ten aanzien van deze laatste mogelijkheid heeft de Ho ge 
Raad op 11 juni 2021 een interessant arrest gewezen.41 In 
desbe tref fen de zaak komt de vraag naar voren of een 
houdsterverlies verrekend kan worden met de winst van 
een nieuw opgerichte dochter die met ingang van haar op-
richting deel gaat uitmaken van een fis ca le een heid (art. 5 
lid 4 Be sluit FE 2003). Op grond van de letterlijke tekst van 
art. 5 lid 4 BFE 2003 kan het standpunt worden ingeno-
men dat wel het resultaat van de nieuw opgerichte doch-
ter wordt toegerekend aan de oprichter(s) naar rato van 
hun kapitaalinbreng, maar niet de aard van de activiteiten. 
Indien een houdstermaatschappij derhalve een dochter-
maatschappij zou oprichten en deze bij oprichting zou 
voegen in de fis ca le een heid, lijkt bijmenging van 
niet-houdsterresultaten mogelijk, wan neer deze dochter-
maatschappij bij voor beeld niet-houdsteractiviteiten zou 
gaan verrichten.42 Deze uitleg past niet goed bij doel en 
strekking van de houdsterverliesregeling.

De Ho ge Raad beslist echter dat de tekstuele uitleg van art. 
5 lid 4 Be sluit FE prevaleert. Volgens de Ho ge Raad kent 
elke in deze zaak van toepassing zijnde bepaling (in casu 

39 Vandaar ook dat Post pleit voor een belastingkorting in de trant van de 
belastingkortingsregeling van art. 4.53 Wet IB 2001 om zodoende de 
fiscaliteit definitief te bevrijden van deze bepaling. D.R. Post, ‘Pleidooi 
voor een belastingkorting voor houdsterverliezen’, WFR 2021/23.

40 D.R. Post, ‘Methoden ter voorkoming van verliesverdamping’, TFO 
2011/145.

41 HR 11 juni 2021, nr. 20/00239. Zie ook de conclusie van de A-G van 25 
augustus 2020, nr. 20/00239, V-N 2020/50.5.

42 Deze fis ca le gevolgen zijn in de fis ca le literatuur al meerdere keren ge-
signaleerd. Zie D.R. Post, ‘Vraagpunten rondom een fis ca le een heid met 
een nieuw opgerichte dochtermaatschappij: wan neer houdt het den-
ken op?’, WFR 2006/1131 en F. van Horzen, Verliesverrekening in de ven-
noot schapsbelasting, FED Fis ca le Brochures, vierde druk, De ven ter: Wol-
ters Kluwer 2020, p. 63.
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art. 20 lid 4 (oud), art. 15ae Wet VPB 1969 en art. 5 lid 4 
Be sluit FE 2003) haar eigen achtergrond en ratio. De om-
stan dig heid dat de uitkomst van de toepassing van het sa-
menstel van die bepalingen bij een grammaticale uitleg op 
gespannen voet staat met doel en strekking van een of 
meer van die bepalingen als zij op zichzelf worden be-
schouwd, kan volgens de Ho ge Raad niet rechtvaardigen 
dat aan dit samenstel van bepalingen een andere uitleg 
wordt gegeven. Het houdsterverlies kan dus worden ver-
rekend met de winst van een binnen de fis ca le een heid 
nieuw opgerichte dochtermaatschappij.

Reparatiewetgeving lijkt me zeker niet uitgesloten aange-
zien de fis ca le wetgever in het verleden al eens onwense-
lijke jurisprudentie over art. 20 lid 4-6 (oud) Wet VPB 
1969 repareerde.43 Daarnaast heeft de fis ca le wetgever tot 
op heden bewust gekozen de regeling te laten voortbe-
staan door over gangs recht en zijn er ongetwijfeld fi nan ci-
ë le belangen.

3.4  Han del in verlieslichamen
De regeling ter voorkoming van handel in verlieslichamen 
is opgenomen in art. 20a Wet VPB 1969. Diverse auteurs 
zijn van mening dat de bepaling tegen de handel in ver-
lieslichamen niet past binnen de structuur van de ven-
noot schapsbelasting. De kern van deze kritiek is dat de 
ven noot schapsbelasting een zelfstandige belastingheffing 
van lichamen betreft, waarbij het principieel niet van be-
lang is wie de aan deel hou ders zijn. De regeling maakt 
daarmee ook een inbreuk op de to taal winstgedachte, aan-
gezien verliezen die on der de sanctie vallen, definitief niet 
meer verrekenbaar zijn.44 De Staats se cre ta ris van Financi-
en heeft tijdens de parlementaire behandeling bij de tot-
standkoming van de voorloper van art. 20a Wet VPB 1969 
zelf erkend dat hij een regeling invoerde die niet paste in 
de structuur van de ven noot schapsbelasting.45

Mijns inziens is het – ondanks een inbreuk op de to taal-
winstgedachte – gerechtvaardigd dat de wetgever omwille 
van het voorkomen van misbruik (zijnde een belangen -
wij zi ging specifiek gericht op het kunnen gebruik maken 
van (andermans) verliezen) een regeling ter voorkoming 
van handel in verlieslichamen heeft ingevoerd. Op hoofd-
lijnen zit de regeling ook prima in elkaar en zorgen de uit-
zon de ringen ervoor dat er weinig overkill in de regeling 
zit.

Samenloop met de verliesverrekeningstemporisering
Vanaf 1 ja nu a ri 2022 kan er mijns inziens echter wel on-
gewenste overkill optreden. Toepassing van de verliesver-
rekeningstemporisering in com bi na tie met art. 20a Wet 
VPB 1969 kan ertoe leiden dat er uiteindelijk meer verlie-
zen verdampen dan zon der temporisering het geval zou 

43 Zie de arresten genoemd in voetnoot 36.
44 Zie hierover bij voor beeld D. Brüll, ‘De lege NV met verrekenbare verlie-

zen’, WFR 1962/4598. A.J. van Soest, ‘Lege naamloze ven noot schap pen 
met verrekenbare verliezen’, De NV, juni 1962. E.J.W. Heithuis, ‘De bij-
zon dere bepaling tegen de handel in verlieslichamen (art. 20a Wet VPB 
1969): Vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532.

45 Ka mer stuk ken II 1968/69, 6000, 65e vergadering (Han delingen), 11 juni 
1969.

zijn ge weest. Daarnaast kan het doel van de herwaarde-
ringsmogelijkheid van art. 20a lid 12 Wet VPB 196946 wor-
den gefrustreerd als de verliesverrekeningstemporisering 
van toepassing is na deze herwaardering. Een vrijval van 
goodwill en stille reserves van boven de € 1 miljoen zou 
dan leiden tot een belastbare positie bij de desbe tref fen de 
ven noot schap. Dit punt is aan de orde ge weest tijdens het 
parlementaire proces, maar door de staats se cre ta ris afge-
daan met de allerminst overtuigende standaardriedel dat 
het ook in een der ge lij ke si tu a tie gewenst is een on-
dergrens te creëren in de ven noot schapsbelasting voor be-
drijven met winstgevende activiteiten in Ne der land.47

Latente verliezen
Voor de praktijk is on der meer het op 17 april 2020 geac-
tualiseerde be sluit over art. 20a Wet VPB 1969 van belang, 
waarin diverse standpunten van de staats se cre ta ris om-
trent deze bepaling zijn opgenomen.48 Een opmerkelijk 
punt uit het be sluit betreft on der deel 2.5. De staats se cre-
ta ris is van mening dat latente verliezen en winsten ook 
on der art. 20a vallen. Hij leidt dit af uit de jurisprudentie 
die is gewezen on der het oude art. 20 lid 5 be sluit. Vanuit 
de ratio van de regeling kan ik het goed begrijpen dat ook 
de handel in stille (negatieve) reserve ven noot schap pen 
moet worden voorkomen. De wettekst (art. 20a lid 1 Wet 
VPB 1969) heeft het echter duidelijk over “geleden verlie-
zen” en “genoten winsten”.49

Spoedreparatie fis ca le een heid
Tot slot wijs ik nog op de samenloop van de handel in ver-
lieslichamen en het fis ca le een heidsregime. Op 17 mei 
2019 is de Wet spoedreparatie fis ca le een heid in werking 
getreden (art. 15 lid 16 en lid 17 Wet VPB 1969).50 De 
spoedreparatie fis ca le een heid houdt in dat enkele rege-
lingen in de ven noot schapsbelasting, waar on der art. 20a 
Wet VPB 1969, moeten worden toe ge past alsof er geen fis-
ca le een heid voor de ven noot schapsbelasting is. De toe-
passing als ware er geen fis ca le een heid heeft met name 
invloed op de werkzaamhedentoets. De be tref fen de wij zi-
ging in de werkzaamheden moet daarbij per afzon derlijk 
lichaam worden bepaald, als waren de maatschappijen 
van de fis ca le een heid zelfstandig belastingplichtig.51 De 
samenloop tussen de spoedreparatie en de handel in ver-
lieslichamen is erg complex en een behandeling van deze 

46 Het doel van art. 20a lid 12 Wet VPB 1969 is de belastingplichtige de 
mogelijkheid te bieden om stille reserves in activa – die zijn ontstaan 
tijdens de perio de waarin de verliezen zijn geleden – te gelde te maken, 
om zodoende nog aanwezige verliezen te kunnen verrekenen die na de 
aan deel hou derswij zi ging zouden verdampen.

47 Ka mer stuk ken I 2020/21, 35572, nr. F, p. 11.
48 Be sluit van 17 april 2020, nr. 2020-19072, Stcrt. 2020, 23674, V-N 2020/28.9.
49 Zie on der andere de volgende publicaties die nader op dit punt ingaan: 

D.R. Post, ‘Het kan wel, maar we doen het niet’, NTFR 2017/1617 en R. de 
Smit, ‘Maakt de Ho ge Raad handel in latente winstven noot schap pen 
mogelijk?’, NTFR 2017/1298.

50 Wet spoedreparatie fis ca le een heid, Wet van 24 april 2019, Stb. 
2019,175, Ka mer stuk ken II, 34959. De wet is een reactie op HvJ EU 22 fe-
bruari 2018, C-398/16 en C-399/16, BNB 2018/92.

51 Ka mer stuk ken II 2017/18, 34959, nr. 3, p. 16.



VERLIEZEN IN DE VPBArtikelen

Afl. 176 - augustus 2021TFO 2021/176.1 93

problematiek gaat deze bij dra ge te bui ten. Ik verwijs naar 
de uitgebreide literatuur hieromtrent.52

3.5  Fusie, splitsing en verliezen
Een voor de praktijk belangrijk aspect bij de fusie en split-
sing (faciliteiten) is dat aanspraken op voorwaartse verre-
kening van verliezen subjectgebonden zijn en niet over-
gaan naar de overnemer/verkrijgers.53 De hoofdregel is 
dus dat nog te verrekenen verliezen achterblijven. Bij een 
be drijfsfusie of afsplitsing blijft de overdrager of afsplitser 
bestaan en kunnen de nog te verrekenen verliezen (nor-
maal) worden afgezet tegen de winsten (behaald met de 
overgebleven ver mo gens be stand de len) van de overdrager 
of afsplitser.

Bij een ju ri dische fusie of zuivere splitsing verdwijnen li-
chamen en de eventuele nog te verrekenen verliezen ver-
dampen dan. Op deze hoofdregel wordt beleidsmatig door 
de staats se cre ta ris een uit zon de ring gemaakt.54 Verliezen 
kunnen worden meegegeven aan de overnemer/verkrijger. 
Het uitgangspunt daarbij is dat vóórfusie- en vóórsplit-
singsverliezen verrekend kunnen worden met nafusie- c.q. 
nasplitsingswinsten als de winst is toe te rekenen aan de 
ver mo gens be stand de len met de daarbij eventueel be ho-
ren de activiteiten die de verliezen in het verleden hebben 
veroorzaakt. Dit wordt bewerkstelligd door winstsplitsing 
voor te schrijven.

Het is de vraag hoe de nieuwe verliesverrekeningstempo-
risering (die per 1 ja nu a ri 2022 in werking treedt) moet 
worden toe ge past in bovenstaande systematiek. Alhoewel 
de staats se cre ta ris heeft aangekondigd de samenloop in 
de beleidsbe sluiten te willen regelen,55 is dat helaas voor 
de praktijk nog niet gebeurd in de recent geactualiseerde 
be sluiten van 28 april 2021.

Alternatief; doorschuiven tegen een tussenwaarde
In Duitsland bestaat er een mogelijkheid bij fusie en split-
sing activa en passiva door te schuiven tegen een waarde 
tussen de boekwaarde en de waarde in het eco no mische 
verkeer (tussenwaarde). Mijns inziens is het aanbe ve-
lenswaardig een der ge lij ke mogelijkheid van het kunnen 
(moeten) doorschuiven tegen een tussenwaarde ook in te 
voeren bij de Ne der landse faciliteit voor ju ri dische fusie 

52 D.C. Simonis & D.R. Post, ‘De invloed van on der lin ge rechtsverhoudingen 
op art. 15 lid 17 Wet VPB 1969’, WFR 2021/99; L.N. Kluinhaar & D.C. Simo-
nis, ‘Belangenwij zi gingen bij vastgoedlichamen’, WFR 2020/136; B. Su-
vaal, ‘Een belangwij zi ging, een fis ca le een heid en mogelijk onverrekende 
verliezen – en dan? Een (spoed)stappenplan!’, NTFR-A 2020/2; F.W. van 
Wil li genburg, ‘Artikel 20a Wet VPB 1969 on der de spoedreparatiemaat-
re gelen – Wan neer en hoe?’, WFR 2019/250; F. van Horzen & B. Suvaal, 
‘Aangeboden! Gedeeltelijke antwoorden en (her)bezinning – de 
spoedreparatie fis ca le een heid en art. 20a Wet VPB 1969 (het vervolg), 
NTFR-A 2018/10; F. van Horzen & B. Suvaal, ‘Gevraagd! Antwoorden en 
(her)bezinning – de spoedreparatie fis ca le een heid en art. 20a Wet VPB 
1969’, NTFR-A 2018/4.

53 Zie hierover uitgebreid G.C. van der Burgt & R.J. de Vries, ‘Fusies, split-
singen en de verrekening van (voorfusie)verliezen: voorstellen voor het 
wegnemen van enkele onduidelijkheden en knelpunten’, WFR 2012/356.

54 Be sluiten van 28 april 2021, Stcrt. 2021, 22897, Stcrt. 2021, 22892, Stcrt. 
2021, 22894, Stcrt. 2021, 22883.

55 Ka mer stuk ken I 2020/21, 35572, nr. F, p. 9.

en zuivere splitsing.56 De overdrager zou er dan voor kun-
nen kiezen (of verplicht zijn) ver mo gens be stand de len 
door te schuiven tegen een tussenwaarde (zijnde de boek-
waarde plus de compensabele verliezen). Een vergelijkba-
re methodiek wordt wel toe ge past bij de geruisloze terug-
keerfaciliteit (art. 14c Wet VPB 1969), waarbij een 
verplichte herwaardering is voorgeschreven voor zover er 
compensabele verliezen zijn en bij de herwaarderingsmo-
gelijkheid van art. 20a lid 12 Wet VPB 1969. Bij laatstge-
noemde bepaling heeft de belastingplichtige de keuze tot 
herwaardering van activa tot een waarde tussen de boek-
waarde en de waarde in het eco no mische verkeer om ver-
liezen – die anders verloren zouden gaan – nog (deels) te 
kunnen benutten. Een der ge lij ke methodiek kan voor zo-
wel belastingplichtigen als voor de be las ting dienst een 
stuk eenvoudiger zijn, omdat een mogelijke lastige winst-
splitsingsproblematiek (na de fusie of splitsing) dan niet 
hoeft plaats te vinden. Er wordt bovendien recht gedaan 
aan de to taal winstgedachte. Een der ge lij ke systematiek 
zou mogelijk ook toe ge past kunnen worden bij het aan-
gaan van een fis ca le een heid, alhoewel daar – anders dan 
bij de ju ri dische fusie en zuivere splitsing – de ven noot-
schap (het subject) wel blijft bestaan.

3.6  Fis ca le een heidsverliezen
De nog te verrekenen verliezen van vóór de fis ca le een-
heid (voorvoegingsverliezen) worden verrekend aan de 
hand van art. 15ae Wet VPB 1969, art. 15ah Wet VPB 1969 
en art. 12 Be sluit FE 2003. Het uitgangspunt van deze re-
gels is dat een fis ca le een heid niet mag leiden tot ruimere 
verliesverrekeningsmogelijkheden.

Eerst moeten de winsten en verliezen van de maatschap-
pijen die deel uitmaken van de fis ca le een heid horizon-
taal, dat wil zeggen tussen de gevoegde maatschappijen 
on derling in hetzelfde jaar, worden gesaldeerd. Hiermee 
wordt voorkomen dat een groter verlies kan worden ver-
rekend dan bij de fis ca le een heid (per saldo) tot uitdruk-
king komt. In dat kader wordt de winst of het verlies (af-
hankelijk van de om stan dig heid of er sprake is van 
carry-forward of carry-back) van het desbe tref fen de jaar 
toegerekend aan de afzon derlijke (in de fis ca le een heid 
gevoegde) maatschappijen op grond van art. 15ah Wet 
VPB 1969. Hierbij mag vervolgens de horizontale verlies-
compensatie op grond van art. 12 Be sluit FE 2003 zo gun-
stig mogelijk worden toe ge past, dat wil zeggen dat de 
winst respectievelijk het verlies eerst zoveel mogelijk 
wordt toegerekend aan die maatschappijen die zelfstandig 
geen compensatiemogelijkheden hebben. Ingeval meer-
dere ven noot schap pen in aan mer king komen voor verlies-
verrekening over het verenigingstijdstip mag het com bi-
na tieresultaat (helaas voor de belastingplichtige) niet zo 
voordelig mogelijk aan de be tref fen de ven noot schap pen 
worden toegerekend. Art. 12 Be sluit FE 2003 schrijft een 
(eenmalige) toerekening voor naar rato van het geleden 
verlies of de gemaakte winst. Zon der dat er sprake is van 
oneigenlijk gebruik van de fis ca le een heid, kan het zo zijn 

56 Zie hierover uitgebreid F.J. Elsweier, ‘Een pleidooi voor het kunnen door-
schuiven tegen een tussenwaarde bij fusie en splitsing’, WFR 2019/37.



VERLIEZEN IN DE VPB Artikelen

Afl. 176 - augustus 202194 TFO 2021/176.1

dat verlies onverrekend blijft, hoewel zowel de be tref fen-
de ven noot schap als de fis ca le een heid nog verlies c.q. 
winst voor verrekening be schik baar hadden. Mijns inziens 
is art. 12 Be sluit FE 2003 hier onnodig streng en inconsis-
tent in vergelijking met art. 10a Be sluit FE 2003. Laatstge-
noemde bepaling gaat over de verrekeningsmethode van 
voorvoegingsrente (in de zin van art. 15b lid 5 Wet VPB 
1969 jo. art. 15aha Wet VPB 1969) en behelst een moge-
lijkheid tot een herhaaldelijke pro rata verdeling van het 
resultaat totdat de resterende verrekeningsruimte in zijn 
geheel is toegerekend.57

Samenloop met de verliesverrekeningstemporiserings maat re gel
De nieuwe verliesverrekeningstemporiseringsmaat re gel 
die per 1 ja nu a ri 2022 in werking treedt, roept ook de no-
dige vragen op ten aanzien van (bij voor beeld) de verreke-
ning van voorvoegingsverliezen.58 De staats se cre ta ris 
heeft in de parlementaire toelichting aangegeven dat in 
het Be sluit Fis ca le een heid 2003 de wijze van toerekening 
van de franchise van € 1 miljoen in relatie tot een fis ca le 
een heid nader zal worden bepaald en dat hierbij aanslui-
ting zal worden gezocht bij de reeds geldende systematiek 
voor de verrekening van verliezen.59 Het lijkt me zinvol 
dat dit beleid zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd, zo-
dat zowel de belastingplichtigen als de Be las ting dienst 
zich hierop kunnen instellen.

Toekomst van het fis ca le een heidsregime
Het fis ca le een heidsregime wordt in de toekomst mogelijk 
vervangen door een andere groepsregeling. Naar aanleiding 
van het per-element-benadering-arrest van het Europese 
Hof van Justitie op 22 februari 201860 heeft de staats se cre-
ta ris aangegeven dat het huidige fis ca le een heidsregime 
aan vervanging toe is. De laatste stand van zaken is de brief 
van de staats se cre ta ris van 15 september 2020 waarin hij 
op hoofdlijnen een nieuwe groepsregeling in de ven noot-
schapsbelasting schetst.61 Uit deze schets blijkt dat het ka-
binet een regeling van verlies- of winstoverdracht of een 
systeem van resultatenpooling op het oog heeft.62

De staats se cre ta ris schat in dat – als gekozen wordt voor het 
invoeren van een nieuwe groepsregeling – het huidige fis ca-
le-een heidsregime met bestaande spoedreparatiemaat re-
gelen naar verwachting de komende jaren (naar schatting 
minimaal vijf jaar) zal blijven gelden vanwege de benodigde 
tijd voor wetgeving, de parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel en vervolgens de im ple men ta tie door de Be-

57 Zie hierover uitgebreid F.J. Elsweier & Y.E. Noij, ‘De verrekening van 
voorvoegingsrenten en -verliezen’, WFR 2020/4.

58 Zie hierover ook R. van der Wilt & R.W. Vermeer, ‘De ge wij zigde verlies-
verrekeningsregels in de ven noot schapsbelasting: een aanzet voor een 
evenwichtige samenloop met het huidige fis ca le-een heidsregime’, FED 
2021/52.

59 Ka mer stuk ken I 2020/21, 35572, nr. F, p. 9.
60 HvJ EU 22 februari 2018, nr. C-398/16 en C-399/16, V-N 2018/11.14.
61 Brief Staats se cre ta ris van Financiën van 15 september 2020,  

nr. 2020-0000168588, V-N 2020/51.6.
62 Voor een uiteenzetting en gedachten over een nieuwe groepsregeling 

verwijs ik naar Q.W.J.C.H. Kok, ‘Enkele aandachtspunten bij het ontwer-
pen van een verliesoverdrachtsregeling in de ven noot schapsbelasting?’, 
WFR 2020/158; en R. van den Dool & M. Nieu weboer, ‘Een territoriale 
groepsregeling deel 1 en deel 2, WFR 2019/227 en WFR 2019/235.

las ting dienst. De beslissing om een wetsvoorstel in te die-
nen is aan het nieuwe kabinet overgelaten.

4.  Slotbeschouwing

In deze bij dra ge heb ik de verliesverrekeningsregels voor 
in Ne der land gevestigde ven noot schap pen in het licht van 
de huidige ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, 
jurisprudentie en literatuur uiteengezet.

De fis ca le wetgever on der scheidt verliezen in verschillende 
om stan dig he den afhankelijk van de aard van de on der ne-
ming (IB-on der ne ming, ven noot schapsbelastingplichtige, 
fis ca le een heid), activiteit (houdsterverliezen) of gebeurte-
nissen (co ro na-gerelateerde verliezen, wij zi ging van het 
uiteindelijk belang). Het is de vraag of dit on der scheid 
rechtvaardig en systematisch juist is. Uiteraard hebben de 
regelingen die over verliezen gaan niet allemaal dezelfde 
ratio, maar een consistentere gedachte over het in aan mer-
king kunnen nemen van verliezen en het kunnen verreke-
nen van verliezen lijkt me wel op zijn plaats.

Alles overziend blijkt dat de Ne der landse verliesverreke-
ningsregels als complex kunnen worden beschouwd en 
dat diverse (samenloop van) regelingen niet op elkaar zijn 
afgestemd. Dat geldt met name voor de per 1 ja nu a ri 2021 
aangescherpte liquidatieverliesregeling en de verliesver-
rekeningstemporisering die vanaf 1 ja nu a ri 2022 in wer-
king zal treden (alleen in de ven noot schapsbelasting). De 
samenloop van deze laatstgenoemde nieuwe verliesverre-
keningsregel met diverse regelingen is niet duidelijk of 
bevat overkill gezien het doel en de strekking van de an-
dere regelingen. Het is wat mij betreft dan ook een gemis-
te kans dat bij de invoering van de verliesverrekenings-
temporisering in de parlementaire behandeling niet een 
meer fundamentele discussie over de verlies(verreke-
nings)regels in de ven noot schapsbelasting én inkomsten-
belasting heeft plaatsgevonden en hoe deze wel/niet beter 
op elkaar kunnen worden afgestemd.

Het missen van kansen betekent echter nog niet dat je 
hoeft te verliezen. Hopelijk dat er in de toekomst alsnog 
tot een winst (met betrekking tot de verlies(verrekenings)-
regels) kan worden gekomen.


