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1 Hoofdstuk 1  Inleiding 
1.1 Aanleiding van het onderzoek 
Begin 2012 heeft de Commissie Van Dijkhuizen van de regering opdracht gekregen om voorstellen 

aan te dragen om de belastingen budgettair neutraal te hervormen waarbij de inkomenseffecten 

beperkt zouden blijven. Dit zou moeten leiden tot een eenvoudiger, solide en fraudebestendig 

belastingstelsel.1 
De voorstellen van de Commissie Van Dijkhuizen zijn tot stand gekomen in een ambtelijk traject 

zonder politieke sturing. Om politici mogelijke opties aan de hand te doen zijn een tiental 

bouwstenen uitgewerkt. De bouwstenen vormen 169 beleidsopties.2  

Eén van de bouwstenen bespreekt de problematiek in box 2 waarin twee knelpunten worden 

geconstateerd: 

1. het ongelijk belasten van vermogen dat leidt tot arbitrage en belastinguitstel; 

2. het belasten van winst wordt (nationaal) steeds lastiger. 
Deze twee knelpunten, die betrekking hebben op de directeur-grootaandeelhouder, vinden hun 

oorsprong in de verschillende fiscale behandeling van arbeidsinkomsten en aandelenvermogen. 

Immers de zelfstandig ondernemer valt onder de inkomstenbelasting en de ondernemer die 

directeur-grootaandeelhouder is valt onder de vennootschapsbelasting. Deze problematiek is het 

onderwerp van deze thesis. 

De centrale figuur hierbij is de directeur-grootaandeelhouder (dga) in zijn hoedanigheid van 

aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder).3 Box 2 geeft de dga de mogelijkheid in verschillende 

hoedanigheden in de belastingheffing betrokken te worden afhankelijk van de economische activiteit 

die hij of zij verricht: als ondernemer (kapitaalverschaffer, aanmerkelijkbelanghouder), maar ook 

(tegelijkertijd) in de rol van bestuurder/werknemer. Het verschillend fiscaal behandelen van de 

ondernemer die onder de regels van de inkomstenbelasting valt (IB-ondernemer) en de dga werkt 

belastingarbitrage in de hand.  

Het in stand houden van prikkels om inkomen over te hevelen naar de laagst belastte box om zo 

weinig mogelijk belasting te betalen (belastingarbitrage) vindt de Nederlandse wetgever ongewenst.4 

De wetgever streeft naar een zeker evenwicht van fiscale belastbaarheid bij vergelijkbare 

economische activiteiten door middel van het verkleinen van de gemiddelde belastingdruk tussen 

werknemers, dga’s en IB-ondernemers.5 Dit vergt een breed pakket van maatregelen.6 Breed in die 

zin dat de wetgever de ruimte van boxarbitrage en het aangaan van schulden moet reguleren.7  

Met het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap geeft de regering gehoor aan de 

adviezen van de Commissie Van Dijkhuizen. Het wetsvoorstel tracht genoemde knelpunten op te 

lossen, te weten het ongelijk belasten van vermogen en de toenemende moeilijkheid winst te 

belasten. De voorgestelde verandering bestaat uit het hanteren van een ontmoedigingsbeleid voor 

                                                             
1 Kamerstukken II 2010/11, 32740, nr. 1, p. 1. 
2 Kamerstukken II 2018/19, 32140, nr. 50, p. 2-4. 
3 Met de term dga wordt gedoeld op ab-houder die naast aandeelhouder ook werkzaam is in de vennootschap. 
4 Van Weeghel, Studiecommissie belastingstelsel 2010, Continuïteit en vernieuwing, Een visie op het 
belastingstel, p. 187. 
5 Kamerstukken II 2020/21, 35572, nr. 10, p.8. 
6 Van den Dool 2017, p. 3. 
7 Ministerie van Financiën, 2020 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel, p. 14.  
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wat betreft het lenen van gelden van de eigen bv door ab-houder8, waardoor hij belastingheffing kan 

uitstellen of zelfs afstellen. 9 10  

De wijze waarop het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het leengedrag in het wetsvoorstel wordt 

vormgegeven, resulteerde in veel vragen en kritiek vanuit diverse directe en indirecte 

belanghebbenden.11 In deze thesis wordt het wetsvoorstel en de kritiek daarop getoetst aan de 

criteria ontwikkeld in de nota Zicht op wetgeving (verder de Nota), die gericht is op verbetering van 

bestuurlijke kwaliteit van het overheidsbeleid.12 Door zowel het wetsvoorstel alsook de alternatieven 

aangedragen door diverse auteurs te toetsen aan de Nota wordt in deze thesis de kritiek aangaande 

het wetsvoorstel geplaatst en besproken.  

1.2 Probleemstelling, hoofdvraag en deelvragen 
Aan de basis van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap ligt de gedachte dat 

belastingontwijking zoveel als mogelijk vermeden moet worden.13 Belastingheffing langdurig 

uitstellen of zelfs volledig afstellen is immers een vorm van belastingontwijking.14 Wanneer 

belastingontwijking gezien wordt als de drijfveer achter de wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap, is het de vraag waarom de lening bij € 700.000 is afgetopt. Daarmee blijft de 

arbeidsintensieve discussie bestaan voor lagere bedragen.15 Van deze lagere bedragen moet 

vastgesteld worden of de geleende gelden daadwerkelijk een lening zijn of dat de geleende gelden 

een verkapte fiscale winstuitdeling vormen. Voor bedragen boven de € 700.000 bepaalt het 

wetsvoorstel dat boven dit bedrag niet meer zakelijk geleend kan worden. Zelfs niet als de 

zakelijkheid van de lening vaststaat. Ook is er geen tegenbewijsmogelijkheid om de zakelijkheid van 

de lening aan te tonen. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag: 

 

Wordt het doel van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap –  het tegengaan van 

belastinguitstel en -afstel en het ontmoedigen van bovenmatige leningen –  onevenwichtig 

belemmerd, mede gezien vanuit de criteria geformuleerd in de nota Zicht op wetgeving, door 

géén onderscheid te maken tussen zakelijke leningen en onzakelijke leningen waarbij in beide 

gevallen het omvangscriterium van de lening de “harde” grens van € 700.000 bedraagt? 

 

Deelvragen:  

1. Wat zijn de doelen van de wet excessief lenen bij eigen vennootschap? 

2. Waarom wil de wetgever de schulden van ab-houders bij de eigen vennootschap 

terugdringen? 

3. Waarin verschillen de zakelijke en onzakelijke leningen en hoe verhouden zich die verschillen 

tot de wet excessief lenen bij eigen vennootschap? 

                                                             
8 Van Brummen & Tydeman-Yousef 2019, paragraaf 2. 
9 Kamerstukken II 2019/20, 35496 nr. 3, p. 3 (MvT). 
10 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 2 (MvT). Kamerstukken II 2018/19, 35496, nr. 3, p. 18 (MvT). 
11 Kamerstukken II 2020/21, 35496, nr. 9. 
12 Eijlander 1991, p. 493. 
13 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 4, p. 2. 
14 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 6 (MvT). 
15 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 7 (MvT). 
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4. Hoe wordt de “harde” grens van € 700.000 door de wetgever bedoeld en wat is hiervan de 

strekking? 

5. Wat zijn de gevolgen van het niet onderscheiden van de aard van de lening en het gekoppeld 

maximale leenbedrag? 

1.3 Maatschappelijke relevantie 
De maatschappelijke relevantie bestaat uit de bijdrage die het wetsvoorstel levert door de 

verschillen tussen ab-houders en IB-ondernemers te verkleinen. Door het verkleinen van de 

verschillen zal de keuze van de ondernemingsvorm minder beïnvloed worden. De invloed van het 

kiezen voor de fiscaal gunstigste optie verliest dan aan kracht.  

De toetsing van het wetsvoorstel aan de nota Zicht op wetgeving en de uitkomsten van deze toetsing 

hebben maatschappelijke waarden omdat door deze toetsing gebreken en onevenwichtigheden aan 

het licht komen. Het herstellen van deze gebreken draagt bij aan kwalitatief goede wetgeving wat 

van maatschappelijke betekenis is.16 

De alternatieve oplossingen aangedragen door de diverse auteurs en mijn feedback hierop dragen bij 

aan de discussie betreffend excessief lenen. De voorgestelde alternatieve oplossing kan bijdragen 

aan een zienswijze die tot nu toe onderbelicht is geweest, maar maatschappelijk wel van betekenis 

kan zijn.  

1.4  Afbakening 
De dga als aanmerkelijkbelanghouder in een naar Nederlands ondernemingsrecht opgerichte 

vennootschap is onderwerp van onderzoek. Hoewel de gevolgen voor de dga niet beperkt hoeven te 

blijven tot het vermogen in box 2, wordt de samenhang met box 1 en box 3 niet betrokken in dit 

onderzoek. Het centraal staan van de dga vormt geen belemmering om ook zijn partner en de 

verbonden personen hierin te betrekken. De schulden van hen worden immers bij de schuld van de 

dga opgeteld om de totale schuld aan de vennootschap te berekenen. Uit bovenstaande en op grond 

van hoofdstuk 4 Wet IB 2001 kan geconcludeerd worden dat deze thesis zich vooral richt op het 

fiscale recht. Soms zal het onontkoombaar zijn het privaatrecht te consulteren want de civiel-

juridische duiding is soms onontbeerlijk in de fiscale context.  

Eigenwoningschulden zijn uitgezonderd voor het berekenen van het maximumleenplafond en 

worden in deze thesis niet verder onderzocht.17 De regeling voor emigratie en de voorgestelde 

overgangsregelingen zijn evenmin onderwerp van onderzoek in deze thesis.  

Hoewel het antwoord op deelvraag 5 betreffende de gevolgen van het niet onderscheiden van de 

aard van de lening en het gekoppelde maximale leenbedrag een breed scala van directe en indirecte 

maatschappelijke gevolgen zou kunnen opleveren, worden deze gevolgen gezien de omvang van 

deze thesis alleen benoemd. Slechts het directe gevolg voor de dga in relatie tot het wel of niet 

zakelijke karakter van de lening afgezet tegen het leenplafond wordt nader geanalyseerd. De 

gevolgen voor de vennootschapsbelasting vallen buiten de scope van deze thesis. 

1.5  Verantwoording van de opzet 
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijvend overzicht van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap. Hier worden de belangrijkste elementen van het wetsvoorstel samengevat. Daarnaast 

wordt beschreven welk doel de wetgever nastreeft en hoe de wetgever dit doel denkt te bereiken. 

                                                             
16 Bovend’Eert & Broeksteeg 2010, p. 29. 
17 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 2, p. 2. 
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De achterliggende gedachten van bovenaangehaald wetsvoorstel worden ook besproken. De 

antimisbruikmaatregelen uitgerold door de EU en geïmplementeerd door de Nederlandse wetgever 

vormen letterlijk de bouwstenen waarop dit wetsvoorstel is gebaseerd.  

In het wetsvoorstel heeft het begrip “lening” een centrale plaats. In hoofdstuk 3 wordt besproken 

wanneer een geldverstrekking een lening is. Wat zakelijke en onzakelijke leningen zijn en wat het 

betekent als deze leningen excessief zijn. De “harde” grens van € 700.000 en de strekking hiervan 

wordt ook besproken. Dit hoofdstuk heeft een beschrijvend karakter en is voornamelijk gebaseerd 

op jurisprudentie aangevuld met literatuur. 

In hoofdstuk 4 wordt het wetsvoorstel bekeken vanuit de nota Zicht op wetgeving 1991.18 De criteria 

uit de Nota worden besproken en de kritiek op het wetsvoorstel wordt herleid naar de 

kwaliteitseisen uit de Nota. De visie van diverse auteurs op het wetsvoorstel en de door hen 

geconstateerde problemen worden eveneens besproken aan de hand van de Nota.  

In hoofdstuk 5 worden de geconstateerde problemen uit hoofdstuk 4 besproken en mogelijke 

oplossingen aangereikt gebaseerd op literatuuronderzoek.  

In hoofdstuk 6 presenteer ik mijn oplossing vanuit praktisch oogpunt met een juridisch 

wetenschappelijke onderbouwing. Het door mij voorgestelde alternatief biedt een oplossing voor het 

hoofdprobleem van uitstellen en afstellen van belastingbetaling. Dit compromisvoorstel met 

betrekking tot excessief lenen is tot op heden nog niet geopperd. Haalbaarheid, voor- en nadelen van 

mijn zienswijze alsook de verschillen met de heersende opvattingen worden besproken. Het 

theoretische standpunt (beschrijvend karakter) in combinatie met mijn standpunt (interpreterend en 

beoordelend karakter) zal naar ik hoop een bijdrage leveren aan de discussie rond het wetsvoorstel 

excessief lenen bij eigen vennootschap beschouwd vanuit het al dan niet zakelijk zijn van de lening in 

combinatie met het leenplafond.19 Deze oplossing zal ik vergelijken met de in hoofdstuk 5 

gepresenteerde alternatieven en toetsen aan de kwaliteitscriteria opgesomd in hoofdstuk 4. 

De conclusie is opgenomen in hoofdstuk 7.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18 Kamerstukken II 1990/91, 22008, nr. 2, p. 23. 
19 IJzermans 2015, p. 7.  
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2 Hoofdstuk 2 Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste elementen van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij 

eigen vennootschap. Er wordt stilgestaan bij de doelen en het wettelijk kader van het wetsvoorstel. 

Door beschrijving van de toevoegingen aan en wijzigingen van de bestaande wetgeving wordt 

duidelijkheid verschaft hoe de wetgever de schulden van de ab-houder wenst terug te dringen. Er 

wordt afgerond met een tussenconclusie. 

2.1 Achtergrond van het wetsvoorstel  
In 1997 introduceerde de wetgever een systeem waarbij vermogenswinsten en dividenden op ab-
aandelen even zwaar belast werden.20 Eveneens werd toen het ab-criterium van 5% ingevoerd.21 
Vanaf die tijd kon de ab-houder zijn winstneming en het betalen van belasting uitstellen tot het 
moment van vervreemding van het aandelenpakket (rekening houdende met 
doorschuiffaciliteiten).22 Stevens merkt op dat “de mogelijkheid van uitstel van dividenduitdeling 
inherent is aan het bestaande systeem en dat de risico’s daarvan van stond af aan onderkend zijn.”23 
Dit tijdsvoordeel van de ab-houder is thans onderwerp van discussie. Het wetsvoorstel excessief 
lenen bij eigen vennootschap wil dit tijdsvoordeel wegnemen door sneller dividenden uit te laten 
betalen en zodoende eerder belasting te innen. 
 
De regering wil paal en perk stellen aan het eindeloos uitstellen van belastingheffing in box 2 door de 

ab-houder. Ondanks het feit dat fiscale arbitrage door de wet is toegestaan moet niet de moraal van 

de belastingbetaler, maar de wet bepalend zijn hoeveel belasting er betaald moet worden. De 

regering wil meer evenwicht brengen in de heffingen, waarbij de verschillen in mogelijkheden tussen 

de ab-houder en de IB-ondernemer afgevlakt worden.24 

2.2 Doelstellingen van het wetsvoorstel 
Het hoofddoel van het wetsvoorstel is het beperken van leningen uit eigen vennootschap door 

invoering van een plafond dat gemaximeerd is op € 700.000.25 Hierdoor wordt de ab-houder beperkt 

in de mogelijkheid om gelden te lenen van zijn eigen vennootschap. De ab-houder wordt geprikkeld 

om dividend betaalbaar te stellen. In plaats van te lenen van de eigen vennootschap kunnen dan de 

privé uitgaven betaald worden met de uitgekeerde dividenden. Zo wordt boven voornoemd plafond 

voorkomen dat er geen box 2 heffing wordt betaald (afstellen) of dat belastingbetaling wordt 

uitgesteld. 

Naast bovengenoemd hoofddoel beoogt de wetgever ook het gedrag van de ab-houder te 

beïnvloeden. De wetgever hoopt de ab-houder daarmee sneller tot uitkeren van dividenden te 

bewegen. Dit moet resulteren in een bewustwordingsproces waarbij het lenen voor consumptieve 

doeleinden wordt afgebouwd.  

                                                             
20 Kamerstukken II 1995/96, 24761, nr. 3, p. 7. 
21 Kamerstukken II 1995/96, 24761, nr. 3, p. 4. 
22 Ministerie van Financiën 2020, Belasten van inkomen uit aanmerkelijk belang, bouwstenen voor een beter 
belastingstel, p. 10. 
23 Stevens 2019, p. 2. 
24 Hoogwout 2020, p. 1. 
25 Aanvankelijk was deze grens op € 500.000 gesteld. Met het coalitieakkoord uit december 2021 is het 
grensbedrag opgetrokken tot € 700.000. 



   
 

10 
 

De wetgever beoogt met het wetsvoorstel dat de belastingopbrengsten eerder worden geïnd. 

Belastingheffing zal moeten plaatsvinden op het feitelijke onttrekkingsmoment van de liquide 

middelen. Het is dus niet de bedoeling dat er extra belastingopbrengsten worden gerealiseerd, maar 

dat verkapte dividenden (zoals veel leningen door de fiscus worden geëtiketteerd) ook daadwerkelijk 

als dividend worden belast.26 Dit kan alleen als ook in materiële zin daadwerkelijk sprake is van 

dividend.27  

Tevens wenst de wetgever, wat in de memorie van toelichting een “arbeidsintensieve discussie” 
wordt genoemd, een einde te maken aan de vraag of een lening al dan niet zakelijk is boven  
€ 700.000.28 De discussies tussen de inspecteur en de belastingplichtige over de (on)zakelijkheid van 
een lening en de al dan niet (verkapte) dividenduitkeringen kosten de belastingdienst veel manuren 
hetgeen de regering wenst te reduceren.29 

2.3 Het Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 
Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 (18 september 2018) is het wetsvoorstel excessief 

lenen van eigen vennootschap aangekondigd als ontmoediging voor het lenen door de ab-houders 

van bedragen boven € 700.000.30 In juni 2020 diende staatssecretaris Vijlbrief het voorstel in hetgeen 

wijziging van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en de invorderingswet 1990 impliceerde.31  

Het voorstel behelst dat indien de gezamenlijke schulden van de belastingplichtige met een 
aanmerkelijk belang, zijn partner en of verbonden personen, bovenmatig zijn (bedragen groter dan  
€ 700.000) het meerdere aangemerkt dient te worden als fictief regulier voordeel.32 De bestaande en 
nieuwe eigenwoningschuld wordt niet meegerekend voor de bepaling of er sprake is van 
bovenmatigheid.33 

2.3.1 Lenen bij eigen bv loont 
De fictiebepaling van artikel 4 Wet LB 1964 regelt dat voor de dga die arbeid verricht voor een bv 
waarin hij of zijn fiscaal partner een ab-belang heeft, zijn arbeidsprestatie wordt aangemerkt als een 
fictieve dienstbetrekking.34 Dit houdt tevens in dat de dga (en zijn partner) dan werknemer zijn. De 
werknemer in de hoedanigheid van dga moet dan aan zichzelf een salaris toekennen. De 
belastingdruk op deze inkomsten uit arbeid is maximaal 49,5% .35 Dividenden zijn in 2021 en 2022 
belast met het mkb-tarief VPB van 15%. Samen met de inkomstenbelasting in box 2 van 26,9% wordt 
in totaal 41,90% belasting geheven.36 Gezegd zou kunnen worden dat de gebruikelijkloonregeling 
voor de dga in beginsel minder gunstig is dan dividend uitkeren.37 Vanaf 2019 is het mkb-tarief 
vennootschapsbelasting in twee stappen verlaagd terwijl de inkomstenbelasting is verhoogd.38  
 

                                                             
26 Rb Gelderland 2 december 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:7359.  
27 Hof Arnhem-Leeuwarden 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6154. 
28 Zie ook Ministerie van Financiën, Fichebundel beleidsopties 2020, p. 41, 43. 
29 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 15 (MvT). Peters, FTV 2019/10, p. 3. 
30 Minister van Financiën, Aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2019, 18 september 2018. Kamerstukken II 
2018/19, 35026, nr. 6. 
31 Minister van Financiën, Aanbiedingsbrief wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, 17 juni 
2020. Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 1. 
32 Art. 12a Wet LB 1964. 
33 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 2, p. 2. 
34 Art. 2h Uitvoeringsbesluit LB 1965. 
35 Tarief derde belastingschijf in 2021 en 2022. 
36 Art. 2.12 Wet IB. Art. 22 Wet VPB. 
37 De Prinsjesdag-stukken van 2022 bevestigen dat vanaf 2024 twee tarieven voor box 2 gaan gelden: 24,5% en 
31%. 
38 Catoen 2021, p. 2. Kamerstukken II 2018/19, 35026, nr. 3, par. 5.2 (MvT). 
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Hoewel het uitkeren van dividend fiscaal vriendelijker lijkt te worden dan het afrekenen van 

arbeidsinkomen maakt de dga nog steeds liever gebruik van een lening bij zijn eigen bv.39 De redenen 

hiervoor zijn dat lenen makkelijker, vormvrijer en wellicht goedkoper is dan het beschikbaar stellen 

van dividend.40 

2.3.2 Voor wie geldt het wetsvoorstel? 
Voor het berekenen van het bovenmatig gedeelte worden de schulden van de dga en zijn fiscale 

partner samengevoegd. Ook de schulden van de verbonden personen en diens partners worden 

toegerekend aan de ab-houder.41 Wanneer een ab-houder bijvoorbeeld bij een bank leent en de 

vennootschap voor deze lening garant staat, dan geldt de bepaling van het maximum leenbedrag 

ook.42 

Samenvattend kan gesteld worden dat zowel direct alsook indirect lenen van de vennootschap 

meetelt bij de berekening van het maximumbedrag voor de dga.  

2.3.3 Geen onderscheid zakelijke onzakelijke leningen  
Onder de beoogde regeling vallen in beginsel alle typen leningen waarbij tussen de onzakelijke als 

zakelijke leningen geen onderscheid wordt gemaakt.43 Daar waar voorheen werd gekeken naar 

zekerheden, dekkingen en typen van leningen is dit thans niet meer aan de orde boven het 

geplafonneerde bedrag. Om de schulden verder terug te dringen is in het wetsvoorstel bewust 

gekozen voor het schrappen c.q. niet opnemen van een tegenbewijsregeling als geen sprake is van 

dividend in materiële zin.44 Zijn de schulden aangegaan bij één of meerdere vennootschappen dan 

worden deze schulden bij elkaar opgeteld.45  

2.3.4 Omvang van de maatregel 
Volgens de MvT kunnen de dga en andere ab-houders langdurig of zelfs helemaal belastingheffing 
uitstellen. 46 In 2018 waren er ongeveer 379.000 ab-huishoudens.47 In datzelfde jaar bedroegen de 
geleende gelden door de ab-houder ruim € 62,4 miljard.48 Aangetekend dient te worden dat slechts 
een klein groepje ab-houders (ruim 10%) meer dan de helft (circa 60%) van de ruim € 62,4 miljard 
had geleend. Na correctie met de eigenwoningschulden resteert een geleend bedrag van € 25 miljard 
in 2016.49 Uiteindelijk hadden 11.000 ab-houders een bovenmatige schuld met een gezamenlijk 
leenbedrag van € 17 miljard. 50 
 

                                                             
39 Ministerie van Financiën, Belasten van (inkomen uit) aanmerkelijk belang (Bouwstenen voor een beter 
belastingstelsel) 2020, p. 6.  
40 Hoogwout 2021, p.1. 
41 Verbonden personen zijn bloed- of aanverwanten in rechte lijn van de ab-houder of zijn partner. 
Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 2, art. 4.14b. 
42 Als de garantstelling alléén leidt tot gunstiger voorwaarden voor de lening blijft deze buiten beschouwing. 
Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 9 (MvT). 
43 Schulden aangegaan voor de eigen woning uitgezonderd.  
44 Witpeerd 2020, p. 6. 
45 Ganzeveld 2021, p. 2. 
46 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 2 (MvT). 
47 Kamerstukken II 2020/21, 35496, nr. 9, p. 18. 
48 Boer & Heithuis 2020, p. 2. 
49 In de veronderstelling dat aangegane eigenwoningschulden volledig bij de eigen vennootschap zijn 
gefinancierd. 
50 Ministerie van Financiën deel 2: Beleidsonderwerpen, 2021, p. 189. 



   
 

12 
 

2.4  Wijziging aan de bestaande wetgeving 
Zowel in de bestaande als in de beoogde wetgeving stelt de wetgever de eis dat lenen van je eigen bv 

moet voldoen aan zakelijke voorwaarden.51 Hierbij adviseert de wetgever afspraken vast te leggen in 

een overeenkomst die moet worden nageleefd.52 In de bestaande wetgeving wordt geen maximum 

verbonden aan het leenbedrag. In het wetsvoorstel wordt dus wel een grens aan het leenbedrag 

verbonden. 

Om te beoordelen of de ab-houder dit grensbedrag overschrijdt zal per 31 december 2023 voor het 

eerst berekend moeten worden of er sprake is van overschrijding van het drempelbedrag. Dan wordt 

voor het eerst de omvang van de schulden bepaald waarbij in beginsel het limiet geldt van € 700.000. 

In beginsel omdat boven het bedrag van € 700.000 in box 2 belasting betaald moet worden en het 

bovenmatig gedeelte wordt aangemerkt als een fictief regulier voordeel. Bij de volgende vaststelling 

op 31 december 2024 zal de € 700.000 eerst verhoogd worden met het bedrag waarover al belasting 

in box 2 is geheven. De geleende gelden dienen in 2024 weer bijgeteld te worden. 

Er is ook rekening gehouden met de situatie dat wordt afgelost. De aflossing komt dan in mindering 

op de reeds bestaande bovenmatige schuld. Je zou dan kunnen spreken van een negatief fictief 

voordeel dat verrekend kan worden met het positieve box 2 inkomen. Dus bij deze verrekening kan 

het te verrekenen bedrag niet groter zijn dan het eerder belaste positieve voordeel.   

Bovenstaande maakt duidelijk dat de ingewikkeldheid en de handhaving extra inzet van menskracht 

eisen wat naar mijn mening op problemen kan stuiten.53 

2.5 De gedachten achter het wetsvoorstel 
Breed gedragen wordt de mening dat het onwenselijk is dat de keuze van een ondernemingsvorm 

wordt ingegeven door fiscale motieven.54 Daarom is er ook begrip voor het reguleren van het 

keuzegedrag van de ab-houder.55 Echter de wijze waarop dit gebeurt heeft geleid tot verschillende 

inzichten.56 

2.5.1 Begrip voor de maatregel 
Het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap is voortgekomen uit de wens 

belastingontwijking te bestrijden.57 Veruit het overgrote deel van de auteurs (Boer, Heithuis, Rijkers 

en Stevens) delen de mening dat de regering paal en perk stelt aan het excessieve leengedrag.58 Wat 

nu precies excessief is, daaromtrent lopen de meningen uiteen.59  

2.5.2 Kritiek 
Kritiek wordt geuit door de Raad van State en door de vaste commissie voor Financiën waarin de 

regeringspartijen en de oppositie vertegenwoordigd zijn. Ook de Nederlandse Orde van 

Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB) hebben tal van vragen gesteld 

                                                             
51 Art. 7:129 - 129f BW. 
52 HR 25 november 2011, ECLI:NL:PHR:2011:BN3442, r.o. 4.6. 
53 Zie ook Molenaar 2020, p. 3. 
54 Van Kempen 2018, p. 1.  
55 Gribnau & Dusarduijn 2021, p. 5-6. 
56 NOB, 21 augustus 2020, p. 9 – 31. 
57 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 2 (MvT). 
58 Boer, 2019 p.1. Heithuis 2018, p. 5. Rijkers 2022, cursus Belastingrecht IB 4.5.1.E.D Normen, p.1. Stevens, 
2019 p. 10-13. 
59 Auerbach 2019, p. 6-7. 

https://www.navigator.nl/vakstudie/WKNL_CSL_607/document/iddcb22acf5fdf43babfa73a04942927df
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betreffende het ingediende wetsvoorstel en de MvT.60 Daarnaast heeft de internetconsultatie ook 

een forse hoeveelheid vragen opgeleverd. 

Naast uitvoeringsvraagstukken zijn er ook vragen van fundamentele aard gesteld, zoals onzekerheid 

over de doelmatigheid van het wetsvoorstel, het bereiken van de gestelde doelen, geconstateerde 

onzekerheid ten aanzien van de opbrengst van de maatregel volgens berekeningen van het CPB en 

onvoldoende preventieve werking. Dit laatste spreekt de regering overigens tegen.61  

Aan de hand van de hierboven aangehaalde vragen heeft de vaste commissie voor Financiën 

aanvullende vragen aan de regering voorgelegd. De grootste regeringspartij vraagt om intrekking van 

het wetsvoorstel, omdat zij niet overtuigd is van de juistheid van de maatregel. Zo is er twijfel over 

de doelmatigheid, het halen van de doelstellingen, de rechtvaardiging van de zeer complexe 

maatregel voor de ab-houder alsook voor de uitvoerder. De VVD tegen het complexer maken van de 

fiscale wetgeving.62 De Tweede Kamer heeft op 13 september 2022 voornoemd wetsvoorstel 

aangenomen.63 Nu is het woord aan de Eerste Kamer. 

Bovenstaande opmerkingen, vragen en kritiek vormen de aanleiding om het wetsvoorstel te toetsen 

aan de fundamentele hoofdpunten uit de nota Zicht op wetgeving. Meer hierover in hoofdstuk 4.  

2.6 Tussenconclusie 
Doordat de dga te maken heeft met verschillende beloningsvormen waarop hij invloed kan 

uitoefenen en die elk verschillend worden belast, ontstaat een situatie waarin de dga kiest voor de 

voordeligste optie. Dat is vaak het lenen van de bv. Door gedragsbeïnvloeding en regelgeving wenst 

de overheid het gedrag van de ab-houder te wijzigen zodat hij eerder gaat afrekenen over 

bedrijfswinsten en zichzelf niet meer bevoordeelt door te lenen bij zijn eigen vennootschap. 

Het risico van afstel en het voordeel van uitstel moet in de ogen van het de regering gereduceerd 

worden. Winsten die thans risicodragend kapitaal zijn uitkeren in de vorm van dividend is een van de 

voorstellen van de regering om het probleem op te lossen.  

De toevoeging (art. 4.14a IB) aan bestaande wetgeving bestaat hierin dat meetbare grenzen worden 

gesteld aan de hoogte van het rekeningcourantkrediet. Waar bestaande wetgeving de mogelijkheid 

openlaat om door de ab-houder meer dan € 700.000 te lenen, vormt de voorgestelde wetgeving een 

inkrimping van de leencapaciteit. Zakelijke leningen worden eveneens getroffen door de nieuwe 

wetgeving omdat alle civielrechtelijke schulden meetellen.64 Door geen onderscheid te maken tussen 

zakelijke en onzakelijke leningen verwacht de wetgever dat dit ten goede komt aan de werkdruk bij 

de belastingdienst. 

 

 

 

 

                                                             
60 Kamerstukken II 2020/21, 35496, nr. 6, p. 32-33. 
61 De maatregel heeft wel degelijk preventieve werking aangezien in 2019 significant meer dividend is 
uitgekeerd. Kamerstukken II 2020/21, 35496, nr. 7, p. 14, 52. 
62 Kamerstukken II 2020/21, 35496, nr. 8, p. 2. 
63 Kamerstukken I 2021/22, 35496, nr. A, p. 1-5. 
64 Uitgezonderd eigenwoningschulden conform art. 3.119a Wet IB 2001. 
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3 Hoofdstuk 3  Wat is een lening (zakelijk/onzakelijk)? 
 

Dit hoofdstuk behandelt de hoedanigheid van de geldverstrekking. De geldverstrekking is het 

hoofdbestanddeel van de voorgestelde wet. Daarom is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in wat 

het wetsvoorstel verstaat onder een lening.  

De civiele werkelijkheid van de lening wordt besproken evenals de uitzonderingssituaties hierop. Dit 

is van belang om te beoordelen of er sprake is van een lening (vreemd vermogen). Besproken wordt 

wanneer op de geldverstrekking de uitzonderingssituaties van toepassing zijn en de geldverstrekking 

bijgevolg aangemerkt moet worden als eigen vermogen. 

In geval van een lening is het zaak om vast te stellen of die zakelijk of onzakelijk is. Zo kan beoordeeld 

worden of een onderscheid al dan niet een belemmering vormt om het doel van het wetsvoorstel te 

bereiken. Ter beantwoording van deelvraag drie wordt in paragraaf 3.3 beschreven wanneer een 

lening als zakelijk wordt aangemerkt. Paragraaf 3.4 beschrijft wanneer een geldverstrekking als 

winstuitdeling wordt aangemerkt. Dit om te bepalen of de geldverstrekking wel of niet meetelt als 

lening.  

In de voorlaatste paragraaf worden de strekking en de gevolgen van het excessief worden van de 

lening behandeld. Waarna de tussenconclusie volgt. 

3.1 De civiel gekwalificeerde lening 
Als algemeen uitgangspunt geldt dat transacties dienen te worden beoordeeld naar de verhoudingen 

volgens het burgerlijk (civiel) recht.65 Bij de fiscale beoordeling van een geldverstrekking is daarom de 

civielrechtelijke vorm leidend. De eisen waaraan de geldverstrekking moet voldoen zijn terug te 

vinden in de bijzondere overeenkomsten in art. 7:129, lid 1 en 2 Burgerlijk Wetboek (BW). 

Algemeen geldt dat overeenkomsten tot stand komen door wilsovereenstemming tussen partijen.66 

In het geval van het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap moet de wil om aan de ab-

houder vreemd vermogen van de vennootschap te verstrekken, van doorslaggevende aard zijn.67 

In het kader van deze thesis is het belangrijkste kenmerk van de lening de terugbetalingsverplichting 

van de geldsom. De Hoge Raad benadrukt dit door te stellen dat ten tijde van de geldverstrekking 

niet is te voorzien of het ooit tot een terugbetaling komt.68 Zonder de terugbetalingsverplichting is er 

geen sprake van een lening. In dat geval komen bij een geldverstrekking de gestelde doelen van het 

wetsvoorstel in het geding omdat dan belastinguitstel en belastingafstel aan de orde zijn. 

3.2 De fiscaal gekwalificeerde lening 
Voor de fiscale kwalificatie van een geldlening is het van belang dat er onderscheid gemaakt wordt 

tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen. Het ingebrachte eigen aandelenkapitaal is 

aan te merken als eigen vermogen. Alleen bij leningen die deel uitmaken van het vreemde vermogen 

kan er volgens van Brummen discussie ontstaan.69 Van Brummen en Tydeman concluderen dat er 

geen sprake kan zijn van belastinguitstel of belastingafstel als leningen verstrekt uit 

                                                             
65 HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2327, r.o. 3.3. 
66 Art. 6:213 BW. 
67 Asser/Sieburgh 2018, p. 4-5. 
68 HR 8 september 2006, ECLI:NL:PHR:2006:AV2327, r.o. 3.5. 
69 Van Brummen & Tydeman-Yousef 2019, p. 2. 
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vennootschapsvermogen in de vorm van kapitaal door de dga zelf zijn ingebracht.70 Ook Van den 

Hurk is van mening dat een (onzakelijke) lening zich niet kan afspelen in de kapitaalsfeer.71  

Op de hoofdregel dat voor de fiscale duiding van een geldverstrekking het civiele recht als 

uitgangspunt dient, wat de rechtszekerheid ten goede komt, heeft de Hoge Raad in het 

Unileverarrest drie uitzonderingen geformuleerd.72 Hierbij hebben de leningen niet het karakter van 

verstrekkingen van vreemd vermogen maar vormen de leningen verstrekkingen van eigen 

vermogen.73 Dit heeft tot gevolg dat de leningen worden afgewikkeld in de kapitaalsfeer. Dit gebeurt 

door de vreemde vermogensbestanddelen fiscaal als eigen vermogen te behandelen 

(herkwalificatie).74 Hieronder worden de drie uitzonderingen zoals die sinds het Unileverarrest 

gehanteerd worden beschreven.75 

3.2.1 De schijnlening 
De schijnlening is een vermogensverstrekking die als lening wordt geduid, maar in civielrechtelijke zin 

geen lening is omdat de reële terugbetalingsverplichting ontbreekt.76 De partijen die de lening 

aangaan willen weliswaar de indruk/schijn wekken dat er sprake is van een lening maar in 

werkelijkheid beogen partijen een kapitaalstorting. Op papier wordt verklaard dat er een lening is 

verstrekt, maar in werkelijkheid wordt er eigen vermogen verstrekt.77 De concrete feiten en 

omstandigheden van het geval zijn bepalend of er sprake is van een geldlening of van een 

kapitaalstorting.  

Het ontbreken van aflossingen, het niet bedingen van rente en het niet stellen van enige zekerheden 

ter nakoming van de aflossingsverplichtingen en de rentebetalingen zijn indicatoren die wijzen op 

een schijnlening.78 Bij schijnleningen zal de belastingdienst een aanslag opleggen en proberen de 

verschuldigde belasting te innen. Is de belastingdienst van mening dat de dga een voorschot heeft 

genomen op toekomstige dividenduitkeringen, dan kan 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd zijn 

eventueel vermeerderd met een boete die kan oplopen tot 100%.79 

3.2.2 De deelnemerschapslening 
Bij een deelnemerschapslening wordt de lening onder zodanige condities verstrekt dat de schuldeiser 

met zijn vordering in zekere mate deelneemt in de lening van de schuldenaar. In 1998 heeft de Hoge 

Raad cumulatieve specifieke voorwaarden gedefinieerd aan de hand waarvan is vast te stellen of er 

sprake is van een deelnemerschapslening.80 Hiervan is sprake als de vergoeding voor de lening 

winstafhankelijk is, er sprake is van een achtergestelde schuld bij alle concurrente schuldeisers en de 

schuld slechts opeisbaar is bij faillissement, surséance van betaling of liquidatie.81 Van een 

winstafhankelijke rentevergoeding is sprake als een deel van de rentevergoeding, naast een vaste 

                                                             
70 Van Brummen & Tydeman-Yousef 2019, p. 5. 
71 Van den,Hurk 2013, p. 2. 
72 HR 27 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744 (Unileverarrest). 
73 Bouwman 2014, p. 7. Albert 2014, p. 5. 
74 HR 27 januari 1988, ECLI: NL: HR:1988:ZC3744. HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN3442. 
75 HR 27 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744 (Unileverarrest). 
76 HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:181. 
77 HR 24 juni 1964, ECLI:NL:HR:1964:AX7622. 
78 HR 27 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744 (Unileverarrest). 
79 Meijer 2015, p. 3. 
80 HR 11 maart 1998, ECLI:NL:PHR:1998:AA2453. 
81 HR 17 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2655. 

https://www.navigator.nl/document/iddcb22acf5fdf43babfa73a04942927df?anchor=id-af88590d-a29f-4b34-b6ec-37a1ef194acd
https://www.navigator.nl/document/inod46fe9ce10d2d330b60380808bdaf0088?anchor=id-23703fa11c77900c155ca99b046a8689
https://www.navigator.nl/document/inode1b3914715c83b97db9cc2c626cf5145?anchor=id-b8d5caa1a386cf54fc7da1e89b6b5115
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rentevergoeding, van de winst afhankelijk is.82 In ditzelfde arrest oordeelde de Hoge Raad dat als de 

looptijd van de lening zodanig lang is (in casu meer dan vijftig jaar) dit fiscaal geen betekenis heeft.  

3.2.3 De bodemlozeputlening 
Kenmerkend bij een bodemlozeputlening is dat op het moment van het verstrekken van de lening, 

van begin af aan duidelijk is dat de lener de lening gedeeltelijk of in zijn geheel niet kan terugbetalen. 

De schuldeiser weet dit en berust in de gedachte dat de lening niet wordt terugbetaald. Dit in 

tegenstelling tot de schijnlening waar niet de intentie bestaat om de lening terug te betalen. Bij de 

bodemlozeputlening bestaat er wel een intentie om de lening terug te betalen maar is de 

schuldenaar niet in staat de lening terug te betalen.83 

3.2.4 Tussenconclusie 
De hierboven aangehaalde uitzonderingen zijn medebepalend hoe een lening gekwalificeerd moet 

worden. In het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt bij leningen boven het 

drempelbedrag geen rekening meer gehouden met de geformuleerde uitzonderingsgevallen uit het 

Unilever-arrest. Dit resulteert in het identiek behandelen van alle schulden boven het 

drempelbedrag. 

3.3 De onzakelijke lening  
In paragraaf 3.1 en 3.2 is uiteengezet wanneer er sprake is van eigen vermogen en wanneer sprake is 

van een lening. Als er sprake is van een lening is de volgende vraag of deze lening al dan niet een 

zakelijk karakter heeft. Dit onderscheid is van belang om te bepalen wat de impact is van het niet 

onderscheiden van zakelijke en onzakelijke leningen. Het onzakelijk zijn van een lening kan tot gevolg 

hebben dat deze door de belastingdienst aangemerkt wordt als een (oneigenlijke) winstuitdeling die 

in box 2 belast wordt. De kwalificatie winstuitdeling houdt nauw verband met de positie van de ab-

houder als dga. In zijn positie heeft hij invloed op het tot stand komen van de lening en is hij 

verantwoordelijk voor de nakoming van de aangegane verplichtingen.  

Als een dga leent van zijn eigen vennootschap kan er sprake zijn van een onzakelijke lening. Het 

bepalen of een lening onzakelijk is, moet als geheel worden beoordeeld op het moment van aangaan 

van de lening.84 Op het moment van verstrekken van de onzakelijke lening aan de dga vormt de 

verstrekking geen winstuitdeling.85 Zakelijke leningen kunnen in de loop van de tijd, door onzakelijk 

handelen van de crediteur, alsnog onzakelijk worden.86  

Bij een onzakelijke lening staat de omvang van het debiteurenrisico centraal.87 De omvang van dit 

debiteurenrisico beschrijft de Hoge Raad aan de hand van de voorwaarden en omstandigheden 

waaronder de lening wordt verstrekt.88 Als de vennootschap hierbij een risico aanvaardt dat een 

onafhankelijke derde niet zou hebben aanvaard, behoudens bijzondere omstandigheden 

(bijvoorbeeld een zakelijke relatie), gaat de Hoge Raad ervan uit dat de vennootschap het 

debiteurenrisico heeft aanvaard met de bedoeling het belang van de aandeelhouder in zijn 

hoedanigheid te dienen.89 Het risico kan bestaan uit een onzakelijke rentevergoeding.90 Ook in het 

                                                             
82 HR 25 november 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AT5958. 
83 HR 29 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4761. 
84 HR 01 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2735. 
85 Albert 2014, p. 22. 
86 HR 1 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2735. 
87 HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN3442. 
88 HR 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2340. 
89 HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN3442, r.o. 3.3.3. BNB 2012/37. 
90 HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN3442, r.o. 3.3.3. BNB 2012/37. 

https://www.navigator.nl/document/inoda3bd5a34bc5d215d98ed9f516f47fe61?anchor=id-001941cb66586652fe4ede7ecc09c07c
https://www.navigator.nl/document/idcee11ae464a44e8e8c961a219ee937c9?anchor=id-8c3aa38d-b989-4cc6-b11b-857043a3196b
https://www.navigator.nl/document/idbbdb91686074412399db28d70762ff27?anchor=id-85f69e41-fee7-4706-8c3e-eb1596b3a039


   
 

17 
 

geval van een onzakelijke lening tussen een dga en zijn vennootschap moet er rente berekend 

worden. De gehanteerde rente zou dezelfde hoogte moeten hebben als in de situatie dat de dga bij 

een derde geleend zou hebben met eenzelfde borgstelling en gelijke voorwaarden. Deze 

vuistregelrente staat bekend als de borgstellinganalogie (de leningverstrekker moet borg staan).91 

De rente moet volgens het “at arm’s length” beginsel worden vastgesteld.92 Dit zakelijkheidsbeginsel 

bepaalt de rente op zakelijke grondslag, met een zakelijke basis, tegen gangbare condities die 

marktconform zijn. Als een rente op een onzakelijke lening te laag zou zijn (lager dan een 

onafhankelijke derde zou ontvangen) dan moet de rente gecorrigeerd worden.93 

Naast de onzakelijke rente kan het risico ook bestaan uit een onzakelijke borgstelling en het 

onzakelijk aanvaarden van hoofdelijke aansprakelijkheid.94 Het risico van niet nakomen van wat 

partijen zijn overeengekomen met betrekking tot zekerheden en looptijd van de lening mag 

eveneens niet worden aangepast.95 Nu zekerheden en looptijd niet mogen worden aangepast 

concludeert Heithuis dat aanpassing van de rente als enige optie resteert om de lening te 

verzakelijken.96  

Het bepalen of een lening al dan niet zakelijk is, betekent een arbeidsintensief proces en veroorzaakt 

veel druk op de uitvoeringscapaciteit van de belastingdienst.97 Toch is het van belang om onzakelijke 

leningen te blijven classificeren als een lening, waardoor zij meetellen bij de bepaling van het totale 

bedrag aan leningen.98 Zou de belastinginspecteur erin slagen de onzakelijke leningen aan te merken 

als verkapte winstuitdeling, dan zal dit leiden tot belastingheffing. 

Zelf ben ik van mening dat het onderscheiden naar zakelijkheid wel noodzakelijk is. Zou je geen 

onderscheid maken dan kan het volledige leenbedrag bestaan uit onzakelijke leningen en daarmee 

de ruimte voor zakelijke leningen opsouperen. Door de onzakelijke lening te laten meetellen in het 

maximumbedrag wordt het doel van het wetsvoorstel negatief beïnvloed. De kans is immers groter 

dat geleende gelden van onzakelijke leningen niet kunnen worden terugbetaald. In die situatie is 

belastingafstel niet ondenkbaar. 

3.4 Andere onzakelijke verstrekkingen 
Ook al is een geldverstrekking aan een dga niet aangegaan in de vorm van een lening, kan er toch 

sprake zijn van een onzakelijke verstrekking. Dit doet zich bijvoorbeeld voor in de situatie waarbij een 

rekeningcourant krediet zo’n grote omvang heeft, dat er geen aflossingen plaatsvinden en de dga 

niet meer kan vereffenen. In dat geval kan dit krediet worden aangemerkt als een onzakelijke 

verstrekking. Deze verstrekte c.q. opgenomen gelden worden dan gekwalificeerd als een 

winstuitdeling. 

Bij de beoordeling of er bij een geldverstrekking sprake is van een winstuitdeling is het van belang of 

een willekeurige derde een schuld aan de eigen vennootschap zou aangaan als vaststaat dat de dga 

de vordering die de vennootschap op hem krijgt nimmer zal (kunnen) terugbetalen. In het verlengde 

                                                             
91 Auerbach 2018, p. 1. HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN3442, r.o. 3.3.3. BNB 2012/37. 
92 Art. 8b, lid 1 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
93 HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN3442, r.o. 3.3.2. BNB 2012/37. 
94 HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2781. 
95 HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN3442, r.o. 3.3.2. BNB 2012/37. HR 13 januari 2012, 

ECLI:NL:PHR:2012:BP8068. 
96 Heithuis 2012, p. 5. 
97 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 7 (MvT). Boer, WFR 2020/119, p. 1. 
98 HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN3442. 
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hiervan merkt Nieuweboer op dat de kredietwaardigheid van de dga getoetst moet worden.99 Het 

niet (kunnen) terugbetalen kan blijken uit de omstandigheden dat er geen schriftelijke 

leningsvoorwaarden zijn vastgelegd, geen aflossingsschema is en evenmin geen zekerheden gegeven 

zijn.100 Andere indicaties zijn het ontbreken van vermogen bij de dga en het achterwege laten van 

invorderingsmaatregelen door de vennootschap.101 Als dit het geval is dan wordt de civiele 

geldverstrekking fiscaal als een winstuitkering behandeld. Hetgeen betekent dat deze 

geldverstrekking niet meetelt bij het bepalen van het totaal geleende bedrag van de vennootschap. 

Van Dam spreekt van fiscale herkwalificatie ten behoeve van het vaststellen van objectieve feiten en 

een objectief resultaat, zodat de fiscale gevolgen in overeenstemming zijn met het doel en de 

strekking van de fiscale wet.102  

3.5 Negeren “harde” grens van € 700.000 
Het hanteren van een maximumbedrag wordt in de MvT bij het wetsvoorstel aangevoerd als reden 

om de discussies over de schuldengrens van € 700.000 te beëindigen.103 Een hoger bedrag zou 

minder effectief zijn omdat dit een ongewenst signaal aan de ab-houder zou afgeven die minder dan 

het maximumbedrag leent. 104 De harde grens was vooral een politieke en beleidsmatige keuze en 

minder een cijfermatige. De maatregel treft relatief weinig dga’s met een aanmerkelijk belang (3%) 

maar juist wel diegenen die een relatief groot bedrag lenen.105 Er werd zelfs aangegeven dat er géén 

hoger grensbedrag zou komen en evenmin inflatie aanpassingen zouden worden gedaan.106 

Inmiddels is het grensbedrag verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. De hoogte van de “harde” 

grens is schijnbaar minder hard dan aanvankelijk voorgesteld. 

De Raad van State plaatste kritische vragen ten aanzien van dit wetsvoorstel met betrekking tot 

reeds opgepotte winsten en het gehanteerde forfait van € 700.000.107 Worden de beoogde doelen 

nog wel gehaald, nu de groep dga’s door de verhoging van het leenplafond kleiner wordt? Hoe 

verhoudt zich de verhoging tot het rapport “bouwstenen” waarin zelfs gesproken wordt tot verlagen 

naar € 17.500? Daarbij wordt bij alle drie genoemde maxima geen onderscheid gemaakt tussen 

zakelijke en onzakelijke leningen. Het hoofddoel belastinguitstel en belastingafstel tegengaan zal 

minder goed bereikt worden door het leenplafond te verhogen naar € 700.000 omdat nog minder 

dga-houders geraakt worden.108 Ook bij een leenplafond van € 700.000 is volgens Van Kempen nog 

steeds sprake van onwenselijkheid ten aanzien van het gedrag van de dga. De dga kan nog altijd 

leningen tot een bedrag van € 700.000 aangaan wat risico van belastinguitstel c.q. belastingafstel 

met zich meebrengt.109 Dat enkel de hoogte van het leenbedrag maatgevend is, zonder rekening te 

houden met de vermogenssituatie van de dga, is een vaak gehoord punt van kritiek.110 

                                                             
99 Nieuweboer 2011, p. 2. 
100 HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:645. 
101 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1367.  
102 Van Dam 2013, p. 2. 
103 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 6 (MvT). 
104 Kamerstukken II 2020/21, 35496, nr. 9, p. 15. 
105 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 3-4 (MvT). 
106 Kamerstukken II 2020/21, 35496, nr. 9, p. 9-10. 
107 Ministerie van Financiën, 2020, rapport ‘Belasten van (inkomen uit) aanmerkelijk belang, Bouwstenen voor 
een beter belastingstelsel.’, p. 30-31. Kamerstukken II 2019/20, 35495, nr. 4, paragraaf 2 (Advies Raad van 
State). 
108 2,2% in plaats van 3%. De heffing raakt thans € 9,9 miljard in plaats van € 11,8 miljard. 
109 Van Kempen 2018, p. 1. 
110 Heithuis 2019, p. 2. 
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De doeltreffendheid van de maatregel (zie paragraaf 4.1.1) komt in het geding door de verruiming 

van het leenplafond, waardoor de substantiële bijdrage vermindert. Daar staat tegenover dat 

uitholling van het leenplafond is voorzien in het wetsvoorstel door leningen van verbonden personen 

toe te rekenen aan de ab-houder. De eerdergenoemde 11.000 huishoudens die meer geleend 

hebben dan het (oude) drempelbedrag van € 500.000 bedraagt 3% van de ab-houders. Dat betekent 

dat de regeling slechts voor een kleine groep ab-houders doeltreffend is. 

De harde grens van € 700.000 zal voor wat betreft de mate van efficiëntie en eenvoud een positieve 

bijdrage zijn aan de doelmatigheid aldus de regering. 111 Het aantal discussies met betrekking tot het 

niet excessief lenen zal verminderen als het grensbedrag wordt verhoogd naar € 700.000. Dit in 

tegenstelling tot de te voeren discussies voor leningen lager dan € 700.000. Dit probleem blijft 

bestaan.  

Ik ben van mening dat het door de regering gebruikte argument van verminderen van discussies 

tussen de dga en de belastingdienst niet leidend moet zijn voor het vaststellen van het 

maximumbedrag. Volgens mij zou leidend moeten zijn voor welk doel geleend wordt. In geval van 

een consumptief doel neig ik aan te sluiten bij het voorgestelde leenplafond uit het bouwstenen 

rapport van € 17.500 of zelfs lenen helemaal uit te sluiten. De reden hiervoor ligt in het feit dat de 

dga vrijwel altijd moet kiezen tussen het vennootschappelijk belang en zijn privébelang. Dit komt de 

leningsvoorwaarden en het nakomen van de overeenkomst meestal niet ten goede. Bij een zakelijk 

lening zie ik niet in waarom er afgetopt is bij € 700.000. Ik zou niet kiezen voor een maximumbedrag 

maar kijken wat strikt zakelijk verantwoord is waarbij het belang (de continuïteit) van de 

vennootschap voorop moet staan.  

3.6 Tussenconclusie 
Het vaststellen van de aard van een geldverstrekking blijft noodzakelijk omdat eigen vermogen en 

vreemd vermogen fiscaal verschillend behandeld worden. De civielrechtelijke vorm van de lening is 

beslissend tenzij sprake is van een van de drie uitzonderingen. De terugbetalingsverplichting (al dan 

niet voorwaardelijk) van de geldlening of van de rekening courant is een wezenlijk onderdeel van de 

overeenkomst tot geldlening. De dga moet een aannemelijk voornemen hebben om geleende gelden 

terug te betalen. De hoogte van de rente moet in overeenstemming zijn met de versterkte 

zekerheden en de looptijd.  

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap maakt geen onderscheid tussen een 

lening waarvoor wel of geen zekerheden zijn verstrekt. Ook is het voor het wetsvoorstel niet relevant 

of er al dan niet wordt afgelost. Daarnaast worden leningen waarop een hypotheekrecht of 

pandrecht is afgegeven niet verschoond in dit wetsvoorstel. Door geen onderscheid te maken wordt 

er tekortgedaan aan het doel van het voorkomen van afstel. Omdat het risico van terugbetaling bij 

onzakelijke leningen groter is dan bij zakelijke leningen. 

Het maximumbedrag is onvoldoende gemotiveerd en cijfermatig niet onderbouwd.  

 

 

 

 

                                                             
111 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 15 (MvT). 
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4 Hoofdstuk 4  Toetsing wetsvoorstel aan kwaliteitseisen uit de nota 

Zicht op wetgeving 1991 
 

Om een gesignaleerd probleem op te lossen wordt gebruik gemaakt van ex ante wetgevingstoetsing. 

De ex ante wetgevingstoetsing streeft naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving, 

waarbij onderbouwd wordt welke maatregelen of alternatieven het best gekozen kunnen worden.112 

Eén van deze toetsinstrumenten is de nota Zicht op wetgeving 1991. Het wetsvoorstel zal aan de 

algemene kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetgeving moeten voldoen om de kwaliteit van 

wetgeving te behouden en te verbeteren.113  

De Nota is rechtstreeks afkomstig van de minister van Justitie als systeemverantwoordelijke voor 

algemeen wetgevingsbeleid.114 De Nota formuleert normatieve uitgangspunten voor de overheid, 

geeft betekenis aan wetgeving en biedt handvatten voor de overheid door het nut en de werking van 

wetten expliciet vorm te geven. Als de samenleving hiervan kennis heeft genomen en eraan 

gebonden is kan de samenleving ook aanspraak aan de wetgeving ontlenen. Daarom wordt in dit 

hoofdstuk het wetsvoorstel getoetst aan de nota Zicht op wetgeving 1991. 

Dit hoofdstuk bespreekt de uitgangspunten die onder andere vereist zijn voor het maken van goede 

wetgeving. Paragraaf 4.2 bespreekt het advies van de Raad van State. De kwaliteitseisen, de kritiek 

op de invulling hiervan en de hieruit voortvloeiende tekortkomingen worden uiteengezet. Er wordt 

afgesloten met een tussenconclusie. 

4.1 Nota Zicht op wetgeving 1991 
Drie decennia geleden verscheen de nota “Zicht op wetgeving”. Uitgangspunt was dat wetten 

rechtmatig moeten zijn en overeenstemmen met de algemene rechtsbeginselen die juridisch 

normerend zijn. Wetten moeten geen onnodige belasting vormen voor de bedrijven en ze moeten 

uitvoerbaar zijn door de overheid. Om dit te bereiken zijn in een beleidsplan kwaliteitseisen 

opgesteld waarbij het essentieel is dat alle onderscheiden kwaliteitseisen bij een nieuwe wet in acht 

worden genomen.115 Dat betekent dat, hoewel er soms overlapping maar ook spanning tussen de 

eisen kan voorkomen, er een zekere evenwichtigheid moet bestaan tussen de kwaliteitseisen. De 

Nota bespreekt zes kwaliteitseisen waaraan wetgeving dient te voldoen; 

1. rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen 

2. doeltreffendheid en doelmatigheid 

3. subsidiariteit en evenredigheid 

4. uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 

5. onderlinge afstemming  

6. eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid. 

Zoals in paragraaf 2.5.2 aangegeven is er uit diverse hoeken stevige kritiek geuit op de 

geconstateerde tekortkomingen van het wetsvoorstel. Deze kritiek ten aanzien van de 

                                                             
112 Van Gestel 2018, p. 1. 
113 Kamerstukken II 1990/91, 22008, nr. 1 en 2, p. 11. 
114 Normaliter worden nota’s opgesteld door commissies, minister van Justitie Hirsch Ballin introduceerde 
echter de Nota direct op ministerieel niveau. 
115 Kamerstukken II 1991/92, 22008, nr. 2, p. 3. 
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doeltreffendheid, de doelmatigheid, de eenvoud, de onderlinge afstemming, de evenredigheid, de 

uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid is terug te voeren op het feit dat het wetsvoorstel niet aan 

de kwaliteitseisen van het toetsingsinstrument (de Nota) voldoet.116 Onderstaand wordt de kritiek 

besproken aan de hand van de in de Nota beschreven kwaliteitseisen. 

4.1.1 Doeltreffendheid 
Een maatregel is doeltreffend als de inspanningen en opofferingen substantieel bijdragen aan de 

realisatie van het beoogde doel.117 In deze thesis betreft het de inspanningen en opofferingen van de 

belastingdienst om belastinguitstel en belastingafstel terug te dringen. De getroffen maatregelen 

moeten tevens de arbeidsintensieve discussies met betrekking tot verkapte winstuitdelingen 

reduceren.  

De belastingdienst vermeldt in het Jaarplan 2020 dat de dienst meer aandacht besteedt aan het 

onzakelijk gebruik van leningen.118 Onduidelijk blijft wat deze inspanningen daadwerkelijk kosten. 

Het kabinet raamt de anticipatie-effecten en voorkomen van belastingafstel vanaf 2019 op € 35 

miljoen per jaar en geeft daarbij aan dat de toekomstige kaseffecten negatief zijn.119 

Uit ramingen van medio 2022 blijkt dat circa € 9 miljoen per jaar aan belastinggeld wordt misgelopen 

door belastinguitstel c.q. belastingafstel.120 Daarbij moet aangetekend worden dat de misgelopen 

gelden geen structurele meeropbrengsten vormen maar vooral een verschuiving betreffen in de tijd 

van belastinginkomsten.121 Feit is dat heffing over het beleggingsvermogens en leningen voor 

consumptieve doelen uitgesteld kan worden tot het tijdstip van overlijden.122 Van afstel is dan geen 

sprake met als gevolg dat de ramingen discutabel zijn. Volgens de regering zou het wetsvoorstel 

moeten leiden tot een vermindering van de uitvoeringslasten omdat de mogelijkheid van 

tegenbewijs vervalt en daarmee de discussie of er sprake is van een lening.  

De kritiek die Stevens heeft is dat de onderbouwing ontbreekt die de omvang van het 

belastingvoordeel voor de schatkist aantoont ingeval belastingheffing niet wordt uitgesteld. 

Eveneens ontbreekt volgens Stevens een belastingdrukvergelijking. In deze vergelijking tussen de 

belastingdruk van de dga en IB-ondernemer zouden de inspanningen en opofferingen van de 

belastingdienst (direct afrekenen van de ab-claim) tot uiting moeten komen.123  

Van Brummen en Tydeman zijn van mening dat er slechts beperkt sprake is van uitstel of afstel van 

belastingheffing. Zij concluderen dat de noodzaak en het nut van het wetsvoorstel gering zal zijn.124 

De inbreuk (op aflosbare leningen) is groter dan noodzakelijk voor het beoogde doel om uitstel- en 

ontwijkingsmogelijkheden te reduceren. De vraag blijft dan of genoemde maatregelen substantieel 

bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel omdat concrete cijfers van de opofferingen 

ontbreken terwijl bij de raming van de misgelopen gelden rekening gehouden wordt met 

belastingafstel wat discutabel is.125 

                                                             
116 Eijlander 1991, p. 2. 
117 Kamerstukken II 1990/91, 22008, nrs. 1–2, p. 25-26. 
118 Belastingdienst, Jaarplan 2020, p. 29. 
119 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 12 (MvT). 
120 CPB, 2022, Ramingstoelichting, Toelichting bij de derde nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet 
excessief lenen bij eigen vennootschap, p.3. 
121 Broeksma 2019, p. 4. 
122 Dekkers & van den Heuvel 2019, p. 5-14. 
123 Stevens 2019, p. 6. 
124 Van Brummen & Tydeman-Yousef 2019, p. 5. 
125 Van Brummen & Tydeman-Yousef 2019, p. 4. 
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Zelf ben ik van mening dat de maatregel niet doeltreffend is omdat de opbrengsten niet structureel 

zijn en er zelfs sprake kan zijn van negatieve kasopbrengsten. Daarnaast is het discutabel dat de 

uitvoeringslasten verminderen omdat zowel de belastingdienst alsook de vennootschap extra 

werkzaamheden moeten verrichten. Het onbekend zijn van de opofferingen en de ongewisheid van 

de realisatie van het doel komen de doeltreffendheid niet ten goede. 

4.1.2 Doelmatigheid 
Doelmatigheid heeft betrekking op de mate van efficiëntie en eenvoud waarbij de opoffering van 

kosten in relatie tot de opbrengsten verantwoord moet zijn.126  

De staatssecretaris geeft aan dat voor leningen onder de € 700.000 de huidige jurisprudentie en 

eventuele vaststellingsovereenkomsten van toepassing blijven.127 Dit impliceert dat boven dit bedrag 

de vaststellingsovereenkomsten opengebroken worden. Dit is een ingewikkelde kwestie en staat 

haaks op het rechtszekerheidsbeginsel.  Het openbreken is overigens wel (sporadisch) toegestaan bij 

wetswijziging.128 Ook de gecreëerde uitzondering op garantstellingen maakt het wetsvoorstel 

onnodig ingewikkeld.129 Een ander moeilijk te interpreteren feit is hoe omgegaan moet worden met 

afzonderlijke echtgenoten die ieder een schuld hebben van € 700.000 en besluiten te huwen. De 

echtelijke band zal dan leiden tot een box 2 heffing (fictief regulier voordeel) van € 700.000.130 Bij 

beëindiging van het fiscale partnerschap kan een negatief fictief regulier voordeel ontstaan waarbij 

de vraag rijst aan wie het negatieve bedrag moet worden toegerekend.131 

Zowel Boer alsook de NOB geven kritiek op het efficiëntiestreven in het wetsvoorstel.132 Het mag niet 

zo zijn dat het streven naar efficiëntie een rechtvaardiging is voor het doorvoeren van een fictieve 

heffing over het excessieve deel van de lening zonder rekening te houden wie geraakt wordt door de 

maatregel en welke gevolgen dit heeft.133    

Zelf ben ik van mening dat het aan doelmatigheid schort. Je kunt niet spreken van efficiëntie als je 

geen rekening houdt met de gevolgen voor overige belanghebbenden. Zo zal je voldoende rekening 

moeten houden met een toekomstige fiscaal partner. Tevens is terughoudendheid geboden met het 

openbreken van vaststellingovereenkomsten. Dit komt de rechtszekerheid, de efficiëntie en de 

eenvoud niet ten goede. De opofferingen in het wetsvoorstel zijn mijns inziens te fors in relatie tot 

diegene die getroffen worden door het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is niet eenvoudig. Of de 

voorgestelde wettekst leidt tot minder wetgeving en minder discussies, waardoor de kosten voor de 

fiscus afnemen, blijkt niet uit bovenstaande. Overigens getuigt het wel van eenvoud en efficiëntie dat 

er geen tegemoetkoming of overgangsrecht is voor de aflossingen van excessieve leningen. Zo wordt 

bijvoorbeeld over beleggingsvastgoed belasting geheven over het surplus dat het maximumbedrag 

overschrijdt. 

4.1.3 Eenvoud 
De wetgever streeft naar een bestendig karakter van wetgeving waarbij duidelijkheid en eenvoud 
een voorwaarde is voor de toegankelijkheid van wetgeving.134   
 

                                                             
126 Kamerstukken II 1990/91, 22008, nrs. 1–2, p. 25-26. 
127 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, par. 5.1 (MvT). 
128 Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 15 februari 2016, BLKB2016/19M, Stcrt. 2016, 9680. 
129 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, par. 6.3 (MvT). 
130 Boer 2020, p. 3.   
131 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 9, p. 26/27. Schilder, WFR 2021/162, p. 9. 
132 Boer 2019, p. 1. 
133 Padhladsingh, NOB 2019/3, p. 2. 
134 Kamerstukken II 1990/91, 22008, nrs. 1–2, p. 30. 
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Bij het bepalen van de schulden is vanwege de eenvoud bepaald dat alle civielrechtelijke schulden 

van de ab-houder en zijn verbonden personen onder de maatregel vallen.135 Bovendien is bij de 

gehanteerde toerekeningfictie ervoor gekozen de bovenmatige schuld in gelijke delen te verdelen 

over de ab-houders.136 Omwille van eenvoud en duidelijkheid zijn geen tegenbewijsmogelijkheden in 

het wetsvoorstel opgenomen.137 

Heithuis is van mening dat de rekeningcourantmaatregel beperkt moet blijven tot consumptief 

aangewende schulden waar geen dekking tegenover staat.138 Ook bepleit Heithuis dat de heffing 

plaatsvindt bij diegene die het voordeel geniet en dat is niet altijd de ab-houder.139 Het niet volgen 

van een bestendige gedragslijn vindt Heithuis bezwaarlijk. Zo is het niet te rechtvaardigen dat 

(rente)schulden van verbonden personen niet aftrekbaar zijn bij de dga maar de dga wel belast 

wordt voor inkomsten van diens verbonden personen.  

Ik sluit mij aan bij Heithuis omdat het bij een bestendig karakter past dat de kosten in mindering 

komen op de opbrengsten. Het wetsvoorstel belast echter niet altijd de genieter van het voordeel 

(verbonden persoon) maar de ab-houder. Mijns inziens zou degene die het voordeel geniet ook de 

kosten van de belasting moeten betalen.  

4.1.4 Onderlinge afstemming 
Bij het onderling afstemmen op internationaal niveau van belastingverdragen wordt rekening 

gehouden met de belangen van betrokken landen.140 In het verlengde hiervan moet afstemming 

plaatsvinden tussen de regels binnen de nationale rechtsstelsels. 

Onderling afstemmen komt ten goede aan de kwaliteit en effectiviteit van het internationaal fiscaal 

verdragenrecht wat ook voor de nationale wetgeving van belang is.141 Daarom is de regering van 

mening dat het wetsvoorstel bekeken moet worden in samenhang met andere wetten. Dit heeft de 

discussie aangewakkerd om de fiscale behandeling van vermogen in box 1,2 en 3 in onderlinge 

samenhang te bekijken.142 

Rijkers betoogt dat de inkomstenbelasting steunt op het draagkrachtprincipe. Inkomen vormt dan de 

grondslag voor belastingheffing zonder onderscheid te maken tussen de aard van het inkomen. Het 

aanmerkelijk belang regime past dan niet bij de genormeerde grondslag waardoor afstemming 

binnen het rechtsstelsel ontbreekt.143 

De uitbreiding van het begrip fictief regulier voordeel stuit op kritiek en kan gevolgen hebben voor de 

toepassing van de belastingverdragen (goede verdragstrouw) wat kan resulteren in niet beoogde 

fiscale gevolgen voor de heffingsstaat. 144  

Zelf sluit ik mij aan bij het voortschrijdende inzicht van de regering om het belastingstelsel te herzien. 

Reparatiewetgeving van box 2 om ongelijkheden te verminderen lijkt mij niet zinvol. Rijkers drukt dit 

                                                             
135 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 2-4 (MvT). 
136 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 7, p. 29.   
137 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 7, p. 11. 
138 Heithuis 2019, p. 3.  
139 Heithuis 2019, p. 3. Heithuis 2020, p. 2.   
140 Kamerstukken II 1990/91, 22008, nrs. 1–2, p. 27-29. 
141 Kamerstukken II 2019/20, 25087, nr. 259. 
142 Ganzeveld 2021, p. 2. 
143 Rijkers, 2019, p. 2. 
144 Fictief regulier voordeel als de som van de totale schulden de grens van € 700.000 overschrijdt. Foesenek 
2020, p. 5. 
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uit door te zeggen: “dat de wetgever de dga en zijn bv mogelijkheden wenst te ontnemen die de IB-

ondernemer nimmer ter beschikking had.”145 

4.1.5 Evenredigheid (proportionaliteit) 
Evenredigheid gaat over de vraag in welke vorm actie ondernomen moet worden en hoever deze 

actie moet gaan.146 Het proportionaliteitsbeginsel zegt iets over de gekozen middelen en beoordeelt 

of die voldoende zijn om de doelstelling te verwezenlijken en niet meer dan dat (staat het in 

verhouding tot). De proportionaliteit kan ook betrekking hebben op de maatregel zelf waarbij vooral 

de neveneffecten centraal staan.147 

De belastingdienst beschikt over genoeg handvatten om te beoordelen of de dga over voldoende 

privévermogen beschikt om de leningsverplichtingen na te komen. Bobeldijk merkt op dat de 

belastingdienst dit kan controleren met de huidige bestaande instrumenten.148 Indien onvoldoende 

privévermogen aanwezig is zal de belastingdienst het ongedekte gedeelte moeten aanmerken als 

dividend. 

Ganzeveld is van mening dat problemen in de uitvoeringssfeer geen rechtvaardiging zijn voor de 

voorgestelde maatregel.149 Terecht ontstaat de vraag of de aanvullende maatregel niet overbodig is. 

Heithuis vindt dat de maatregel alleen toegepast moet worden voor consumptieve aanwendingen en 

niet moet gelden voor rekeningcourantschulden waar bezittingen tegenover staan.150 De maatregel 

en de hieraan verbonden acties gaan verder dan noodzakelijk is om het doel te bereiken aldus 

Heithuis. 

Zelf ben ik van mening dat de fiscus thans genoeg instrumenten (bijvoorbeeld de VPB en IB-

aangiften) tot zijn beschikking heeft om schulden te monitoren. Het zou niet mijn keuze zijn om een 

nieuwe wet te maken vanwege gebrek aan mankracht. Zelf zou ik liever inzetten op vernieuwing van 

elektronische systemen die in staat zijn leningen en vermogens beter te monitoren. Daarom sluit ik 

mij aan bij Ganzeveld. 

4.1.6 Uitvoerbaarheid 
Voor een goede uitvoering van onze belastingwetten is eenvoud (onderlinge afstemming tussen 

wetten) van het belastingstelsel cruciaal omdat anders het beoogde doel niet wordt gerealiseerd. 151 

Het inconsistent gebruik van het begrip “verbonden personen” is volgens Boer en Heithuis 

ongewenst.152 Zo geldt in het wetsvoorstel bij een excessieve lening geen leeftijdsgrens in 

tegenstelling tot de TBS-regeling waar dat wel het geval is. De NOB adviseert daarom een andere 

term te gebruiken om verwarring met de definitie in de TBS-regeling te voorkomen.153 Het hanteren 

van verschillende definities van één begrip komt de eenvoud en daarmee de uitvoerbaarheid niet ten 

goede.  

                                                             
145 Rijkers FTV 2019/5, p. 2. 
146 Kamerstukken II 1990/91, 22008, nrs. 1–2, p. 26. Van Ooik 2013, p. 2-3. 
147 Broeksteeg 2005, p. 324. 
148 Broeksma 2019, p. 2. 
149 Ganzeveld 2021, p. 4. 
150 Heithuis 2018, p. 3. 
151 Kamerstukken II 1990/91, 22008, nrs. 1–2, p. 27. Kamerstukken II 2017/18 32140, nr. 33, bijlage 833937, p. 
2. 
152 Boer & Heithuis 2020, p. 4. 
153 NOB Commissie Wetsvoorstellen, 21 augustus 2020, p. 21. 
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Zelf ben ik van mening dat begrippen duidelijk moeten zijn en niet in verschillende wetten 

verschillende betekenissen moeten hebben. Anders kan de belastingplichtige de regels verkeerd 

interpreteren waardoor de uitvoering inefficiënt wordt. Daarom lijkt het mij een goed idee in 

voorkomend geval een andere term in te voeren wat de uitvoerbaarheid verduidelijkt. 

Een ander punt van kritiek komt van de zijde van Boer, die erop wijst dat behaalde winsten pas als 

dividend worden aangemerkt op het moment waarop de winsten worden uitgekeerd. Zolang dat niet 

gebeurt, behoren de winsten tot het risicodragend kapitaal. Door geleende gelden als inkomen te 

beschouwen komt de eenvoud in gevaar.154 Volgens Boer wordt aan de eenvoud tekortgedaan 

doordat de lening in het wetsvoorstel leidt tot vermogensverschuiving wat indruist tegen het huidig 

fiscaal stelsel.  

4.1.7 Handhaafbaarheid 
Het handhaven van wetten is een voorwaarde om te laten zien dat de wet er terdege toe doet.155 Het 

niet handhaven van wetten maakt de wet tot een ”dode letter”, waardoor doelstellingen opgenomen 

in de wet niet, minder of later worden gerealiseerd.156 

Het wetsvoorstel biedt de belastingdienst geen additionele mogelijkheden om naleving van de 

wettelijke regels af te dwingen.157 Desondanks wordt in de formatievragen van box 2 toch de 

verwachting uitgesproken dat de handhaafbaarheid verbetert omdat de harde grens van € 700.000 

gehanteerd wordt.158 

Stevens is van mening dat de belastingdienst op basis van het huidig wettelijk kader de schulden 

kritischer had moeten toetsen. De belastingplichtige wordt nu de dupe van falend toezicht.159 De 

kritiek die hier geuit wordt, heeft betrekking op de uitvoerbaarheid en de daaropvolgende 

handhaafbaarheid. Zowel de ab-houder als de belastingdienst moeten de schulden monitoren 

hetgeen extra mankracht vergt van de belastingdienst. Door dit proces te onderschatten kan de 

handhaving in gevaar komen.  

Volgens mij zijn er voldoende handhavingsinstrumenten maar schort het aan capaciteit om deze 

instrumenten uit te lezen en te beoordelen.160 De uitgesproken verwachting dat de 

handhaafbaarheid verbetert door het hanteren van een grens trek ik in twijfel. Denk bijvoorbeeld 

aan de extra werkzaamheden verbonden met de jaarlijkse cijfermatige beoordeling, corrigeren van 

schuldposities en de complexiteit van het toerekenen van de verbonden personen aan de dga.  

4.2 Reacties op de geconstateerde tekortkomingen in de Wet Excessief lenen bij 

eigen vennootschap 
De Raad van State heeft als adviseur van de wetgever (Tweede Kamer en regering) het wetsvoorstel 

geanalyseerd en bekeken vanuit de kwaliteitseisen die aan wetgeving gesteld moeten worden. 

4.2.1 Advies Raad van State  
De Raad van State heeft als raadgever van de wetgever en zijn rol in het wetgevingsproces advies 

uitgebracht over het wetsvoorstel.161 De Raad vindt het wetsvoorstel complex, ingrijpend en niet 

                                                             
154 Boer 2019, p. 2. 
155 Kamerstukken II 1990/91, 22008, nrs. 1–2, p. 27. Broeksteeg, Raad van State 2005/233.  
156 Kamerstukken II 1990/91, 22008, nr. 2, p. 27. 
157 Kamerstukken II 2020/21, 34496, nr. 7, p. 53-55. 
158 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2022, Formatievragen Box 2, p.10. 
159 Stevens 2019, p. 10. 
160 SRA, Reactie internetconsultatie wet Excessief lenen bij eigen vennootschap, p. 2. 
161 Raad van State, 2020, W06.19.0366/III. 

https://www.openkamer.org/kamerstuk/35496/4/
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bijdragen aan vereenvoudiging van het belastingstelsel.162 De Raad merkt op dat meer inzicht 

noodzakelijk is over de omvang van de onzakelijke schulden, de onzakelijke voorwaarden, de omvang 

van de verkapte dividenden en de omvang van het belastingafstel. De Raad vindt het voorstel 

technisch complex. Het draagt niet bij aan vereenvoudiging van de fiscale wetgeving. 

Belastingverdragen zullen gewijzigd moeten worden. Ten aanzien van rechtszekerheid moeten 

volgens de Raad bestaande schulden geëerbiedigd worden.163 Bijgevolg adviseert de Raad te wachten 

op de resultaten van het onderzoek naar de wijze waarop het kapitaalinkomen van de dga wordt 

belast.164 

Ik vind het vreemd dat een wetsvoorstel wordt ingediend voordat onderzoeksresultaten bekend zijn 

en de financiële impact onvoldoende in kaart is gebracht.165 Omdat de reikwijdte (onbedoeld) zeer 

fors kan zijn en gebroken wordt met fiscale basisregels is mijn inziens de nodige voorzichtigheid 

geboden om dit wetsvoorstel in de huidige opzet in te voeren. Het onvoldoende in acht nemen van 

de diverse pijlers uit de Nota en voorbijgaan aan het advies van de Raad van State draagt naar mijn 

mening niet bij aan het maken c.q. verbeteren van goede wetgeving. 

4.2.2 Onvoldoende aandacht voor alternatieven 
Er is onvoldoende aandacht besteed aan het zoeken naar alternatieven concludeert Bobeldijk. Als 

voorbeeld noemt Bobeldijk het toekennen van (fiscaal) transparante werking aan een bv. Dit heeft 

tot gevolg dat het onderscheid tussen de IB-ondernemer en de dga vervalt omdat de 

rechtspersoonlijkheid van de vennootschap vervalt.166  

Zelf ben ik eveneens de mening toegedaan dat er meer alternatieven bestudeerd moeten worden 

alvorens nieuwe wetgeving geïntroduceerd wordt. Daarom vormt dit voor mij een uitdaging om 

hierin mee te denken en een oplossing te zoeken binnen de criteria van de Wet Zicht op wetgeving 

waarbij rekening wordt gehouden met de thans bekende tekortkomingen. Meer hierover in 

hoofdstuk 6. 

4.3 Tussenconclusie 
Kwalitatief goede wetgeving ondersteunt het vertrouwen in de overheid. Om de kwaliteit van 

wetgeving te borgen heeft de nota Zicht op wetgeving zes kwaliteitseisen geformuleerd waaraan 

wetgeving dient te voldoen.  

Gesteld kan worden dat op het wetsvoorstel veel kritiek bestaat die te herleiden is naar de invulling 

van de kwaliteitseisen. De kritiek die gestaafd is met feiten heeft (grote) gevolgen voor de kwaliteit 

van deze fiscale wetgeving. Niemand zit te wachten op reparatiewetgeving (die vaak pas na jaren 

komt) en daarom is het zaak om goede nota te nemen van de geuite kritiek. Ook blijkt dat niet alle 

kwaliteitseisen in voldoende mate in overweging zijn genomen, zodat een zeker evenwicht tussen de 

eisen ontbreekt. Daarnaast heeft de Raad van State diverse aanbevelingen gedaan die mijns inziens 

meer aandacht verdienen.  

De adviezen van de Raad van State hebben geen blokkeringsmacht en daarom is het parlement aan 

zet om deze wetgeving tegen te houden waarvan de noodzaak discutabel is. Daarnaast heeft toetsing 

                                                             
162 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 4, p. 3. 
163 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 4, p.1. 
164 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 4, p.1. 
165 Onderzoek naar de wijze waarop kaptaalinkomen van de dga wordt belast. 
166 Bobeldijk 2017, p. 1. 
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aan de kwaliteitseisen uit de Nota verduidelijkt op welke punten het wetsvoorstel te kort schiet en 

waar ruimte is voor verbetering.  

De regering heeft het wetsvoorstel separaat besproken bij de herziening van het belastingstelsel.167 

Zelf vind ik het een gemiste kans dat de fiscale behandeling los van de integrale behandeling van 

vermogen in zowel box 1, 2 en 3 heeft plaats gehad.168 

Het lijkt mij voorbarig om zeer ingrijpende maatregelen te nemen nu vaststaat dat het wetsvoorstel 

nogal wat tekortkomingen heeft, waarbij meermaals (fiscale) basisregels geschonden worden. Een 

wetswijziging doorvoeren die indruist tegen basisregels en onvoldoende steun ontvangt van de Raad 

van State is niet rijp om ingevoerd te worden. Invoering lijkt weinig zinvol in de wetenschap dat de 

regering debatten voert over een bredere discussie betreffende de fiscale behandeling van vermogen 

in de boxen 1, 2 en 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
167 Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 105, p. 4-9. 
168 MvF 01-10-2021, nr. 2021-0000198497, (V-N 2021/43.6). 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2021/10/01/verzoek-aanhouden-plenaire-behandeling-excessief-lenen-bij-de-eigen-vennootschap
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D6BDA3&cpid=WKNL-LTR-Nav2#_ga=2.34166433.1439486159.1662392671-1789059179.1634040622
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5 Hoofdstuk 5 Ontvangst in de literatuur en voorgestelde oplossingen 
 

Ten aanzien van het voorgestelde wetsvoorstel zijn er veel uiteenlopende meningen van diverse 

auteurs. Dit hoofdstuk behandelt enkele fundamentele bezwaren die door hen naar voren zijn 

gebracht. Bezwaren ten aanzien van de aspecten van het wetsvoorstel die inbreuk maken op 

gevestigde fiscale beginselen, die indruisen tegen de grondbeginselen van de nota Zicht op 

wetgeving of die betrekking hebben op het al dan niet rekening houden met de zakelijkheid van de 

aangegane lening. Naast voornoemde bedenkingen worden in dit hoofdstuk ook oplossingen 

gepresenteerd die naar voren zijn gebracht door diverse auteurs. Aansluitend reflecteer ik op de 

aangedragen oplossingen van deze auteurs, die input vormen voor hoofdstuk zes. De tussenconclusie 

verwoord de rode draad van de opvattingen en oplossingen ten aanzien van de geconstateerde 

gebreken. 

5.1 Uitstellen belastingheffing over niet uitgekeerde winsten 
In het huidig belastingstelsel zijn winsten pas belast als de winsten de vennootschap verlaten door 

deze als dividend uit te keren.169 De opgepotte winstreserves zijn onderdeel van het kapitaal van de 

vennootschap waarover de vennootschap risico loopt. De winstreserves kunnen diverse functies 

vervullen zoals bufferfunctie voor mindere tijden, financieringsfunctie, inkomensfunctie 

(rentebesparing) en bestedingsfunctie (bestemmingsreserves).170 

Het hebben van reserves in de vorm van eigen vermogen kan nodig zijn om vreemd vermogen (van 

banken) aan te trekken. Bovendien bevordert het de kredietwaardigheid.171 Daarbij kan de omvang 

van het eigen vermogen als graadmeter dienen voor de omvang van het te verkrijgen krediet.172 Het 

financieren met eigen vermogen heeft als voordeel dat je geen last hebt van renteschommelingen 

omdat geen rente verschuldigd is. 

Het wetsvoorstel wil deze vermogensopbouw door winstreserveringen beperken.173 De beperking uit 

zich door het aanzetten tot dividendbetalingen wat belastinguitstel moet voorkomen. Dit druist 

volgens Ganzeveld in tegen het basisprincipe van het reële stelsel (belasten van werkelijk inkomen) 

dat een uitwerking is van het realisatiebeginsel in de inkomstenbelasting.174 Uit het realisatiebeginsel 

volgt dat zolang er geen definitieve vermogensverschuiving plaatsvindt naar de aandeelhouder 

(dividend of verkapt dividend) het voordeel uit aandelenbezit niet wordt belast.175  

Naast voornoemd fundamenteel bezwaar lijkt mij minsten zo belangrijk het feit dat de voorgestelde 

maatregel kan leiden tot bijvoorbeeld verkoop van zakelijk beleggingsvastgoed. Zo kan het zijn dat 

een pand verkocht moet worden om belasting te voldoen over het excessieve gedeelte van de 

leningen. De beleggingsbuffer en de beleggingsopbrengst die nodig kan zijn voor financiering van 

toekomstige investeringen of het doen van onverwachte uitgaven verdwijnt hierdoor. Daarnaast kan 

                                                             
169 Boer 2019, p. 2. 
170 Gerritsen, proefschrift 2007, p. 48 -50. 
171 Roosenboom 2021, p. 1. 
172 HR 17 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:29846. 
173 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 2, p. 1. Art. 4.14a punt 2 Wet IB 2001. Wijziging van de Wet 
inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg 
van excessief lenen bij een eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap). 
174 Ganzeveld 2020, p. 1. 
175 HR 18 januari 1959, ECLI:NL:HR:1959:AY0777. 
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het vermogen ook nodig zijn om de liquiditeit en solvabiliteit te waarborgen.176 Kortom, de in het 

wetsvoorstel gegeven motivatie om belastinguitstel te ontmoedigen is mijns inziens geen 

rechtvaardiging voor het onttrekken van (opbrengst genererende) reserves zolang deze reserves nog 

dienstbaar zijn aan de onderneming.177 

5.1.1 Aangedragen oplossing voor uitstellen niet uitgekeerde winsten 
Het uitstelgedrag kan verminderd worden door het invoeren van een fictieve winstrealisatie.178 

Hierbij wordt op wettelijke basis jaarlijks de waardestijging van het ab-belang belast. Voordeel is dat 

jaarlijks belasting wordt afgedragen (wat ook bij IB-ondernemers het geval is). Ook in het geval dat 

de vennootschap geen winstuitdeling doet wordt het uitstellen van belasting gereduceerd. Nadeel 

kan ontstaan doordat het forfaitaire rendement een belastingaanslag oplevert waarvoor niet 

daadwerkelijk liquiditeiten zijn ontvangen, aldus Stevens.179  

De kanttekening die je kunt maken is dat een gedeelte van de reservebuffer afgedragen wordt aan 

de fiscus wat ten koste gaat van de beschikbare investeringsruimte. Stevens introduceert hiervoor 

een gedeeltelijke oplossing door de forfaitaire heffing te beperken tot het beleggingsvermogen. 

Tevens erkent Stevens het hiermee gepaard gaande probleem van jaarlijkse bepaling van 

ondernemings- en beleggingsvermogen.180 Dit is ongetwijfeld een bron van discussie wat volgens het 

wetsvoorstel, juist niet de bedoeling is. Zelf ben ik geen voorstander van forfaitaire heffing, maar ga 

liever uit van de werkelijke situatie.181  

5.2 Belastingheffing bij diegene die de opbrengsten heeft genoten 
Ganzeveld memoreert dat genoten inkomen belast moet worden bij degene die het inkomen 

geniet.182 Dit principe, dat inkomstenbelasting wordt geheven over het door de belastingplichtige 

genoten inkomen in een kalenderjaar, is al sinds 1914 in de Wet IB vastgelegd.183 In de Wet IB 2001 

komt dit principe tot uiting in art. 2.3 punt b. Hier wordt de relatie tussen het subject van heffing en 

de bron van heffing weergegeven.184  

Boer stelt dat het wetsvoorstel inbreuk maakt op dit fundamentele uitgangspunt uit de 

inkomstenbelasting. In het wetsvoorstel worden de belastingplichtige en diens partner gezamenlijk 

als een geheel beschouwd, door het excessieve deel van de lening van de verbonden personen toe te 

rekenen aan de ab-houder.185 Het gevolg is dat de ab-houder wordt belast voor een fictief regulier 

voordeel dat niet door hem zelf is genoten. Heithuis deelt deze mening met Boer en spreekt van 

“heffing bij de verkeerde persoon”. De ab-houder wordt belast voor het voordeel dat de bloed- of 

                                                             
176 Ministerie van Financiën, 2020, rapport ‘Belasten van (inkomen uit) aanmerkelijk belang, Bouwstenen voor 
een beter belastingstelsel.’, p. 32-33. 
177 Hof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8253. 
178 Ministerie van Financiën, 2020, ‘Belasten van (inkomen uit) aanmerkelijk belang, Bouwstenen voor een 
beter belastingstelsel.’, p. 39. 
179 Stevens 2019, p. 11. 
180 Stevens 2019, p. 10. 
181 Dat een forfaitaire heffing gepaard kan gaan met problemen getuige de forfaitaire heffing in box 3 die door 

de HR een halt is toegeroepen. HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1963, r.o. 25. 
182 Ganzeveld 2021, p. 2. 
183 Ganzeveld 2019, p. 2. 
184 In familierelaties kan hiervan worden afgeweken, zie art. 2.15 en art. 2.17 Wet IB 2001. 
185 Boer & Heithuis 2020, p. 7. 
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aanverwant heeft genoten. 186 De HR heeft al in 2006 benadrukt dat inkomen uit aanmerkelijk belang 

individueel per subject bepaald en belast dient te worden.187 

In het verlengde van het in de vorige alinea aangehaalde arrest besloot de Rechtbank Haarlem dat de 

civielrechtelijke bestuursbevoegdheid niet bepalend is.188 Het eigendom en de daarmee gepaard 

gaande economische gerechtigdheid zijn bepalend voor de toerekening.189 Dit sluit aan bij de 

gedachte dat bestuursbevoegdheid geen goede graadmeter is om inkomen toe te rekenen vanwege 

manipulatiemogelijkheden. Bestuursbevoegdheid staat los van de fundamentele gedachte dat 

individuele draagkrachtvermeerdering leidt tot individuele belastingheffing.190 

Zelf vind ik dat er aangesloten moet worden bij de fiscale werkelijkheid en niet gebroken moet 

worden met basisprincipes uit de wet IB. Degenen die het fiscale voordeel geniet moet in de heffing 

betrokken worden.191 Dit komt ook tot uitdrukking in de Wet IB 2001 waar kwalitatieve eisen gelden 

voor de ondernemer (dga) en daarnaast regels zijn opgesteld voor de verbonden personen: 

 Houdt deze twee groepen regulier voordeel genieters gescheiden en belast eenieder voor zijn 
eigen genoten voordeel.192 

 Vergroot niet nog meer de afstand tot de IB-ondernemer en respecteer de individuele 

draagkrachtvermeerdering.193  

Een echtgenoot die uitsluitend door de huwelijksgemeenschap tot het ondernemingsvermogen is 

gerechtigd zal toch ook niet kunnen genieten van de ondernemingsfaciliteiten.194 Daarom is het 

vreemd dat het excessief gedeelte van de lening, van de verbonden personen, wordt toegerekend 

aan de ab-houder.195 

In het verlengde hiervan schetst Arts de problematiek die ontstaat door de schulden van partners bij 

elkaar op te tellen.196 In het wetsvoorstel worden de afzonderlijke voordelen uit diverse ab-belangen 

als één ab-belang in de belastingheffing betrokken.197 Door dit als één voordeel uit ab-belang aan te 

merken is een opsplitsing van de toerekening aan de afzonderlijke verbonden personen niet meer 

mogelijk.  

5.2.1 Aangedragen oplossing voordeel belasten bij degene die het geniet 
Arts stelt voor om per aanmerkelijk belang de schulden vast te stellen en te bepalen wat het totale 

fictieve reguliere voordeel is. Bij overschrijding van het plafond wordt het fictieve reguliere voordeel 

verdeeld over eventueel meerdere vennootschappen en/of over meerdere verbonden personen. 

Voor partners stelt Arts voor dat het niet gebruikt gedeelte overdraagbaar is aan de andere 

partner.198 Hoewel deze oplossing past in de systematiek van toedeling over (fiscale) partners en 

tegenmoet komt aan het belasten van inkomen bij degene die het voordeel geniet, vrees ik dat dit 

                                                             
186 Heithuis 2019, p. 3. 
187 HR 10 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU2004, r.o. 3.3.2. 
188 Rb Haarlem 11 augustus 2008, ECLI:NL:RBHAA:BD9845. Bestuursbevoegdheid is wel bepalend voor de 
toerekening van het TBS-resultaat. Ganzeveld, NTFR 2019/3097, p. 4. 
189 Vakstudie Inkomstenbelasting, art. 4.1 IB 2001, p. 23. 
190 Gubbels 2011, p. 1. 
191 Art. 2.17 lid 1 Wet IB 2001. 
192 Schilder & van Lint 2021, p. 9. Art. 3.91 Wet IB 2001. 
193 Ganzeveld 2019, p. 5. Art. 3.92 lid 4 Wet IB 2001. 
194 Essers 2018, p. 4. 
195 Art. 2.17 lid 1 en lid 5b Wet IB 2001. 
196 Arts, 2021, p. 4. Art. 4.13 lid 1 onderdeel f en art. 4.14a lid 3 Wet IB 2001. 
197 Samentelling moet uitholling van de grondslag voorkomen. 
198 Arts 2021, p. 4. 
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voorstel niet bijdraagt tot vereenvoudiging. Het gaat gepaard met extra werk voor de belastingdienst 

en biedt geen oplossing voor belastinguitstel.  

Heithuis wil de verbonden persoon zelf in de heffing betrekken.199 Dit idee ondersteun ik maar de 

wijze waarop Heithuis dit wil bereiken is minder fraai. Heithuis wil uitsluitend voor de toepassing van 

de excessiefheffing de verbonden persoon aanmerken als fictief ab-houder. Weer een nieuwe 

uitzondering wat het systeem niet doorzichtiger of eenvoudiger maakt. Positief bij dit voorstel is dat 

belastingheffing plaatsvindt bij degene die het voordeel heeft genoten, wat tevens mijn keuze 

motiveert. 

5.3 Omwille van uitvoerbaarheid geen onderscheid maken tussen zakelijke en 

onzakelijke leningen 
Door het wetsvoorstel niet te beperken tot consumptieve leningen zonder dekking, schiet volgens 

Heithuis het wetsvoorstel door en is het daardoor niet proportioneel.200 Consumptieve leningen 

tussen gelieerde partijen worden vaak als onzakelijk aangemerkt. Rekeningcourantschulden 

waartegenover een dekking in de vorm van bezittingen staan zouden volgens Heithuis niet getroffen 

moeten worden door de maatregel. Zo stelt hij ook dat van excessief lenen geen sprake kan zijn als 

de ab-houder leent van zijn eigen vennootschap om bijvoorbeeld effecten of onroerend goed aan te 

kopen, want tegenover deze leningen staat een adequate dekking.201 Heithuis erkent dat dit kan 

leiden tot afbakeningsproblemen maar merkt op dat die inherent zijn aan rechtvaardige 

belastingheffing.  

Heithuis meent dat van excessief lenen ook sprake kan zijn als een ab-houder minder dan € 700.000 

leent. Bijvoorbeeld als de ab-houder leent en niet van plan is om de lening terug te betalen of hiertoe 

niet in staat is. Als dit zou blijken dan wordt de lening aangemerkt als verkapt dividend.202 Dit leidt tot 

de conclusie dat niet de omvang maatgevend moet zijn maar het al dan niet gedekt zijn van de 

lening. Hoewel de dekking belangrijk is zou ik de zakelijkheid van de lening als maatgevend laten 

gelden. 

Van Brummen en Tydeman betogen dat slechts beperkt sprake is van belastinguitstel en 

belastingafstel bij consumptieve leningen. Dit doet zich alleen voor bij consumptieve leningen 

waarbij niet daadwerkelijk wordt afgelost met privégelden.203 

Bijkomend probleem is dat een zakelijke lening onzakelijk kan worden. Om dit te monitoren zou een 

doorlopende toetsing moeten plaatsvinden. Mogelijk gevolg is dat onzakelijke leningen aangemerkt 

worden als winstuitdeling en inkomstenbelasting plichtig zijn.204 

5.3.1 Aangedragen oplossing omwille van de uitvoerbaarheid geen onderscheid maken in 

zakelijke en onzakelijke leningen 
Heithuis geeft als oplossing de maatregel te beperken (minder uitvoeringslast) tot de consumptieve 

schulden.205 Hij motiveert dat door te stellen dat schulden waartegenover bezittingen staan niet 

excessief zijn.  

                                                             
199 Heithuis 2020, p. 3. 
200 Heithuis 2018, p. 5. 
201 Heithuis 2019, p. 1. 
202 Heithuis 2019, p. 2. 
203 Van Brummen & Tydeman-Yousef 2019, p. 2. 
204 Albert, 2014, p. 19-22. 
205 Heithuis 2019, p. 5. Heithuis 2018, p. 5-6. 
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Boer merkt op dat de wetgever de bestaande bestrijdingsmogelijkheden zoals de onzakelijke lening 

jurisprudentie en het genietingsleerstuk onderkent.206 De wetgever betitelt deze bestaande 

bestrijdingsmogelijkheden als een “arbeidsintensieve discussie”.207 Volgens Boer ligt de oplossing in 

de bestaande wettelijke systematiek. Hierbij wordt op basis van bewijsvermoedens door de 

inspecteur in individuele gevallen de excessieve leningen bestreden.  

Van Brummen en Tydeman zijn voorstander van een aanpassing van de bewijslastverdeling conform 

het voorstel van de NOB hetgeen moet leiden tot een wettelijke documentatieverplichting. Door 

deze toetsing worden de consumptieve bestedingen gescheiden van de zakelijke leningen wat de 

proportionaliteit en de doelmatigheid ten goede komt.208 

Zelf denk ik dat een onderscheid tussen zakelijke en onzakelijke leningen noodzakelijk is omwille de 

evenredigheid. Zeker voor bestaande leningen kan het wetsvoorstel grote gevolgen hebben voor de 

bedrijfsvoering wat afdoet aan het volgen van de minst ingrijpende weg om het doel te realiseren. 

Daarom ben ik het ook met Boer eens om gebruik te maken van bestaande handvatten die de fiscus 

thans heeft.  

Voor het in kaart brengen van de consumptieve en zakelijke aanwendingen zou een bestaande 

methode van transfer pricing gebruikt kunnen worden.209 Zo kan vastgesteld en gedocumenteerd 

worden wat de zakelijke voorwaarden en zakelijke prijzen zijn door het uitvoeren van een materiële 

toets.210 Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan het huidig heffingssysteem van de IB en VPB 

waarbij het onderscheid tussen zakelijk en onzakelijke leningen relevant is.  

5.4 Tussenconclusie 
Meerdere basisbeginselen van de fiscale wetgeving worden door het wetsvoorstel geschonden. 

Diverse auteurs merken op dat het van belang is dat winsten op het juiste moment en bij de juiste 

persoon belast moeten worden. Is dat niet het geval dan kan dat van grote invloed zijn op de 

continuïteit van de onderneming waarbij de financieringsstructuur kan veranderen. Schulden die 

gedekt zijn (waartegenover bezittingen staan) zouden niet meegeteld moeten worden bij de bepaling 

of een lening al dan niet excessief is.  

Ten aanzien van de geconstateerde onevenwichtigheden worden diverse oplossingsrichtingen door 

de diverse auteurs aangedragen. Te denken aan 

 een fictieve winstrealisatie om sneller belastinggelden te innen en belasting afstel te 

voorkomen.  

 Verdeling van het fictief genoten voordeel over diegene die het voordeel geniet ter 

eerbiediging van een fundamenteel uitgangspunt in de IB.  

 Het wetsvoorstel beperken tot consumptieve kredieten omdat hier minder vaak dekkingen 

tegenover staan. 

 Meer gebruik maken van bestaande wetgeving bijvoorbeeld met behulp van 

bewijsvermoedens ter voorkoming van meer wetgeving. 

                                                             
206 Boer & Heithuis 2020, p. 2. 
207 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 2, p. 6. 
208 Van Brummen & Tydeman-Yousef 2019. p. 5. 
209 Transfer pricing wordt veel gebruikt voor internationale situaties, maar kan met een kleine aanpassing ook 
gebruikt worden voor beoordeling van leningen van een dga aan een aandeelhouder.  
210 Hierbij staat de economische werkelijkheid van de rechtshandeling centraal.  
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 Het invoeren van een wettelijke documentatieplicht waarbij het onderscheid van de leningen 

zichtbaar wordt. 

De geconstateerde onduidelijkheden, de onevenwichtige invulling van de kwaliteitseisen en de 

aangedragen oplossingen zouden voor de wetgever aanleiding kunnen zijn om de kwaliteit van het 

wetsvoorstel te verbeteren. 

Naar mijn mening moet men niet worden gedwongen reserves te onttrekken aan de onderneming 

zolang die nog dienstbaar zijn aan de onderneming. Het vroegtijdig afdragen van gelden aan de fiscus 

kan de investeringsruimte beperken en bij gedwongen verkoop zelfs verstoren. Het aansluiten bij de 

fiscale werkelijkheid geniet mijn voorkeur boven een forfaitaire regeling. Ik vind het belangrijk niet te 

breken met basisprincipes. Naast voornoemde zaken gecombineerd met het gebruik van bestaande 

handvatten presenteer ik in het volgende hoofdstuk mijn oplossing. 
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6 Hoofdstuk 6 Een mogelijke oplossing 
 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 6.1 en 6.2 een mogelijke oplossing aangedragen voor het 

hoofdprobleem in deze thesis het tegengaan van belastinguitstel en belastingafstel en het 

ontmoedigen van bovenmatige leningen. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitvoerbaarheid 

van de voorgestelde oplossing. Tevens bekijk ik wat de oplossing betekent voor de belastbaarheid 

van de belastingdienst. 

In paragraaf 6.3 besteed ik aandacht aan de vraag hoe de voorgestelde oplossing zich verhoudt tot 

de aandachtspunten voor wetgeving die voortvloeien uit de nota Zicht op wetgeving. 

In paragraaf 6.4 bespreek ik de voor- en nadelen van mijn oplossing, afgezet tegen de oplossingen 

aangedragen door de hierboven besproken auteurs.211  

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een tussenconclusie waarin een keuze wordt gemaakt welke 

alternatieve oplossing het makkelijkst en effectiefst bijdraagt aan de oplossing van excessief lenen. 

6.1 Geblokkeerde bestemmingsrekening leningen 
Om tegemoet te komen aan het hoofdprobleem stel ik voor per vennootschap een geblokkeerde 

bankrekening in te voeren. Het idee achter de geblokkeerde bankrekening is dat de vennootschap er 

zeker van kan zijn dat zij het uitgeleende geld terugkrijgt. Dit wordt bewerkstelligd door de dga 

wettelijk te verplichten een zakelijke zekerheid te stellen door een aan de lening gelijkwaardig 

onderpand. De omvang van het onderpand moet voldoende groot zijn om te kunnen voldoen aan 

aflossing en renteverplichtingen. 

Deze bankrekening wordt aangehouden bij een door de ondernemer te kiezen bank.212 Het principe 

is dat de ondernemer over deze geblokkeerde rekening alleen kan beschikken voor betalingen die 

rechtstreeks voortvloeien uit de aangegane kredietovereenkomst. In deze kredietovereenkomst is 

het bestedingsdoel beperkt tot het aflossen van aangegane leningen en het betalen van rente van 

aangegane leningen. 

Om eindeloos belastinguitstel en belastingafstel te voorkomen zullen de leningen gedocumenteerd 

moeten worden. Voor de wijze van documentatie zie bijlage A. In de bijlage treft u een advies aan 

van de Belastingdienst betrekking hebbend op het vastleggen van een leningsovereenkomst met een 

vennootschap. 

De vennootschap heeft in mijn voorstel de wettelijke plicht om vervallen aflossingen en 

rentebetalingen te incasseren van de geblokkeerde rekening. Blijft de vennootschap in gebreke om 

de aflossingen en rentebetalingen te incasseren dan zal in de wet geregeld moeten zijn dat de dga 

alsook de uiteindelijk belanghebbende hoofdelijk aansprakelijk zijn.213 

6.1.1 Stortingen op de geblokkeerde bestemmingsrekening 
In de voorgestelde benadering kan de ondernemer niet opgenomen winsten of gelden die niet meer 

dienstig zijn binnen de onderneming op de geblokkeerde bestemmingsrekening storten. 

                                                             
211 Zie paragraaf 5.1.1, 5.2.1 en 5.3.1. 
212 Er zijn ook varianten denkbaar waarbij het onderpand in andere vormen gewaarborgd is (bijvoorbeeld, 
waardepapieren, onroerend goed of hypothecaire zekerheden). Omwille van de eenvoud en de beperkte 
mogelijkheden in deze thesis zijn deze varianten niet uitgewerkt. 
213 De definitie van een Ultimate Beneficial Owner (UBO) staat in art. 10a Wwft. 
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6.1.2 Onttrekkingen aan de geblokkeerde bestemmingsrekening 
Als een ondernemer geld van zijn eigen vennootschap wil lenen voor onzakelijke doeleinden kan dat 

voor zover er voldoende saldo is op de geblokkeerde rekening. Voldoende saldo betekent dat rente 

en aflossingen betaald kunnen worden. 

Als op enig moment het rekeningsaldo van de geblokkeerde rekening te hoog oploopt om aan alle 

leningverplichtingen te voldoen of als de vennootschap geen gebruik meer wenst te maken van 

leningen van de eigen vennootschap bestaat de mogelijkheid om de rekening (gedeeltelijk) te 

deblokkeren. De belastingdienst dient dan een deblokkeringsaanvraag goed te keuren. 

Wenst de dga een aflossingsvrije lening aan te gaan dan behoort dit tot de mogelijkheden mits de 

geblokkeerde rekening voldoende saldo vertoont om aan het eind van de looptijd het geleende 

bedrag ineens terug te betalen. 

6.2 De uitvoering van de geblokkeerde bestemmingsrekening 
De geblokkeerde bestemmingsrekening zal op naam van de vennootschap moeten staan. De 

rekening wordt aangehouden bij een bankinstelling. De bankmutaties en de documenten van de 

leningsovereenkomst vormen de input voor de fiscus om controle uit te oefenen op naleving van 

verplichtingen betreffend de onzakelijke leningen.214 De accountant die jaarlijks de jaarstukken 

controleert bij middelgrote en grote ondernemingen stemt de banksaldi af met de hiertegenover 

staande leningverplichtingen, zie bijlage B.215 In geval van kleine rechtspersonen zal een accountant 

een verkorte verklaring inzake banksaldi en leningverplichting moeten opstellen.216 

De fiscus heeft voldoende middelen om leningen te monitoren.217 Ik verwacht dat er zelfs een 

afname zal zijn van de benodigde mankracht omdat de onzakelijke leningen gedekt zijn. 

6.2.1 Tussenconclusie 
Mijn voorstel zal de arbeidsintensieve discussie met de belastingplichtige reduceren omdat het zich 

beperkt tot onzakelijke leningen. Daarnaast zal er ook minder mankracht nodig zijn voor discussies 

over schuldverhoudingen onder de € 700.000. In tegenstelling tot het wetsvoorstel is er dekking voor 

de onzakelijk geleende gelden wat de discussie over terugbetaling overbodig maakt.218 

6.3 De geblokkeerde bestemmingsrekening in het licht van de nota Zicht op 

wetgeving 
In hoofdstuk 4 was de conclusie dat het wetsvoorstel onevenwichtig invulling geeft aan de 

kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetgeving. In deze paragraaf leg ik mijn voorstel langs de meetlat 

van de Nota. 

Dit gebeurt door de toetsingscriteria uit de Nota toe te passen op de door mij aangedragen 

oplossing. Daarvoor maak ik gebruik van de minst ingrijpende actie om de hoofddoelstellingen te 

bereiken. Daarbij in het oog houdend dat de wetgeving eenvoudig en zonder veel ballast voor 

bedrijven en overheid uitvoerbaar moet zijn. 

De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid zijn in paragraaf 6.2 beschreven bij de uitvoering van de 

geblokkeerde bestemmingsrekening. 

                                                             
214 Bijlage B toont een mutatieoverzicht schulden op basis van artikel 2:375 lid 1 BW. 
215 Art. 2: 393, 397 BW. 
216 Art. 2: 396 BW zal moeten worden aangepast ten aanzien van de vrijstelling. 
217 Kamerstukken II 2020/21, 35496, nr. 7, p. 53. 
218 Kamerstukken II 2019/20, 35496, nr. 3, p. 6 (MvT). 
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De eenvoud alsook de rechtmatigheid blijkt uit het principe van het door mij voorgestelde systeem 

van een bestemmingsrekening. Dit principe is meermaals toegepast, bijvoorbeeld bij de G-Rekening 

in de Wet Ketenaansprakelijkheid en bij de spaarloonregelingen voor werknemers.219  

De doeltreffendheid en de doelmatigheid blijkt uit de doelrealisatie waarbij weinig inspanning vereist 

is om uitstel en afstel van belasting te voorkomen en wat bovendien weinig mankracht vereist van de 

belastingdienst.  

De evenredigheid van de geblokkeerde bestemmingsrekening staat in goede verhouding tot het 

beoogde doel. Alleen het strikt noodzakelijke wordt geregeld waarbij er weinig neveneffecten zijn 

omdat het bestedingsdoel beperkt en goed afgebakend is.  

Mijn voorstel is vlot praktisch uitvoerbaar doordat het eenvoudig te implementeren is en weinig 

afstemming vereist met andere wetten. De geblokkeerde bestemmingsrekening is van toepassing als 

de vennootschap gelden aan de dga verstrekt voor privé-uitgaven.  

Door de eenvoud is het voorstel duidelijk en makkelijk toegankelijk voor de dga die privé-uitgaven 

financiert met vennootschapsgelden. Het draagvlak zal vergroot worden omdat de dga niet 

gedwongen wordt tot de regeling (hij kon ook elders lenen). De regeling is geen must voor iedere 

vennootschap maar alleen in voorkomend geval van kracht. 

6.4 De geblokkeerde bestemmingsrekening vergeleken met gesignaleerde 

knelpunten in de literatuur. 
In deze paragraaf bespreek ik hoe mijn voorstel zich verhoudt tot de opvattingen van de diverse 

auteurs weergegeven in hoofdstuk 5. 

6.4.1 Lenen of dividend uitkeren 
In mijn voorstel wordt het aangaan van leningen door de dga niet direct beperkt, omdat lenen nog 

steeds toegestaan is. Indirect verwacht ik dat er wel sprake zal zijn van een afname in het aantal 

leningen. Reden voor de afname is de eis van het creëren van een (liquide) onderpand.220 Dit is 

wellicht van invloed op het leengedrag van de dga. Het nadeel dat Ganzeveld schetst dat de dga 

wordt aangespoord eerder over te gaan tot het uitkeren van dividend doet zich in mijn voorstel niet 

voor, omdat lenen ongelimiteerd onder voorwaarden mogelijk blijft.221 Het basisprincipe (belasten 

van werkelijk inkomen) van het reële stelsel wordt niet aangetast omdat er geen 

vermogensverschuiving plaatsheeft. De bufferfuncties van de onderneming blijven voortbestaan 

omdat er geen reden is (extra) dividenden uit te keren. 

De door Stevens geïntroduceerde oplossing van het invoeren van een fictieve winstrealisatie en de 

daaraan verbonden forfaitaire heffing over het beleggingsvermogen is arbeidsintensief en vatbaar 

voor discussies.222 In mijn voorstel zijn beide nadelen niet aanwezig. Er worden geen forfaits 

berekend maar werkelijke bedragen gehanteerd. Uitstelgedrag is evenmin aan de orde omdat de 

belastingdienst kan ingrijpen bij niet-nakoming. Nadeel van mijn oplossing is dat de gelden gestort op 

de bestemmingsrekening de beschikbare investeringsruimte kunnen reduceren. In het geval van het 

                                                             
219 Art. 34, 35, 35a en 35b Invorderingswet 1990. Art. 32 Wet op de loonbelasting 1964. 
220 Bij varianten van de uitgewerkte bestemmingsrekening is het ook mogelijk dat het onderpand kan bestaan 
uit waardepapieren, onroerend goed of hypothecaire zekerheden. 
221 Ganzeveld 2020, p. 2. 
222 Stevens 2019, p. 10-11. 

https://www.navigator.nl/document/openCitation/id4704b740489eefd521cefd001bd04225
https://www.navigator.nl/document/openCitation/idf335a652474907470c19c88a8ca38da4
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id6802003a00d9ebb8469a53d7eb393fb3
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id1592840e92e2e4d853abe233dcf10174
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voorstel van Stevens is dat in mindere mate het geval, omdat Stevens zich wil beperken tot het 

beleggingsvermogen.223 

6.4.2 De dga belasten voor het genoten voordeel en uitsluiting van verbonden personen 
Zoals aangegeven in paragraaf 5.2 deel ik het voorstel van Boer en Heithuis om inkomen te belasten 

bij diegene die het inkomen geniet.224 Heithuis wil de verbonden persoon zelf voor zijn excessief 

gedeelte belasten. Dit doet hij door invoering van een fictieve ab-houder.225 Weer een uitzondering 

wat het systeem complexer maakt. In mijn voorstel kunnen verbonden personen geen gebruik 

maken van leningen uit de vennootschap.226 Alleen de dga is hiertoe gerechtigd hetgeen de regeling 

eenvoudiger en doorzichtiger maakt.227 Dat verbonden personen geen lening bij de vennootschap 

kunnen aangaan zie ik niet als nadeel. Zo hoeft er noch toerekening aan noch belastingheffing van de 

ab-houder plaats te vinden. Het systeem vertroebelt niet door de dga te belasten voor een voordeel 

van diens verbonden persoon. 

6.4.3 Het handhaven van het onderscheid tussen zakelijke en onzakelijke leningen 
Boer merkt op dat er voldoende jurisprudentie is en voldoende handvatten bestaan om de 

zakelijkheid van een lening vast te stellen.228 Dit standpunt ondersteun ik. Daarom acht ik het niet 

bezwaarlijk om in de door mij voorgestelde oplossing alleen onzakelijke leningen te betrekken. 

Hoewel de wetgever het splitsen in zakelijke en onzakelijke leningen een arbeidsintensieve discussie 

vindt, behoort dit gewoon tot de huidige systematiek van het genietingsleerstuk waarbij zakelijke 

leningen marktconform zijn.229 

De door mij voorgestelde oplossing beperkt zich, net als de door Heithuis voorgestelde oplossing, tot 

de onzakelijke leningen. Zowel bij Heithuis als bij mijn oplossing is de omvang van de lening niet 

maatgevend. Heithuis kijkt of er bezittingen tegenover de schulden staan. Mijn voorstel concretiseert 

dit bezit en borgt zelfs de terugbetaling. 

Boer en Heithuis passen hun oplossingen ook toe op de reeds bestaande leningen.230 Mijn oplossing 

is niet toepasbaar op bestaande leningen, wat als nadeel beschouwt kan worden. De door Van 

Brummen en Tydeman voorgestelde wettelijke documentatieverplichting zou goed toepasbaar zijn in 

mijn voorstel.231 

6.5 Tussenconclusie 
In zowel mijn oplossing alsook in de oplossing van de genoemde auteurs is een onderscheid tussen 

zakelijke en onzakelijke leningen relevant. Mijn oplossing leidt tot een goede balans tussen de 

kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetgeving. Daarnaast wordt het uitstelgedrag en afstelgedrag 

haast onmogelijk gemaakt doordat vooraf gelden gestort worden op een geblokkeerde 

bestemmingsrekening. Dit kan als nadeel ervaren worden door diegene die wil lenen. De kracht van 

                                                             
223 Stevens 2019, p. 10. 
224 Boer & Heithuis 2020, p. 6-7. Heithuis 2020, p. 3. 
225 Heithuis 2020, p. 3. 
226 De meesleepregeling en de meetrekregeling zijn niet van toepassing in mijn voorstel. 
227 Maken verbonden personen toch direct of indirect gebruik van leningen uit eigen vennootschap dan wordt 
dit belast zijnde een (verkapte) dividenduitkering. Hof Den Haag 2 februari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:272, r.o. 
10. (r.o. 10 maakt deel uit van overweging 10-15 van de Rechtbank die het Hof in haar overweging meeneemt) 
228 Boer & Heithuis 2020, p. 2. 
229 Art. 3.92 Wet IB 2001. Boer, 2020, p. 1. 
230 Boer & Heithuis 2020, p. 2. 
231 Van Brummen & Tydeman-Yousef 2019. p. 5. 
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mijn voorstel ligt in de duidelijkheid, de eenvoud, de uitvoerbaarheid, de controlemogelijkheden en 

de minimale nadelige effecten. 

Als nadeel kan genoemd worden dat mijn oplossing niet voorziet in bestaande leningen. Ook het feit 

dat in mijn voorstel de verbonden personen worden uitgesloten zouden sommige belanghebbenden 

als nadelig kunnen ervaren. Ik kies echter voor heffing bij diegene die het voordeel geniet.  

Naast de in paragraaf 6.4 aangehaalde bezwaren denk ik dat mijn voorstel zeker het overwegen 

waard is. Mijn voorstel respecteert bestaande fiscale wetgeving en vormt geen grote inbreuk op de 

bestaande financiering van bedrijven. Mijn voorstel geniet de voorkeur omdat het hoofdprobleem 

wordt opgelost en geen onomkeerbare handelingen vereist van bedrijven en overheid. 
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7 Hoofdstuk 7 Conclusie 
  

7.1 Inleiding 
Sinds de aankondiging van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap zijn er veel 

handreikingen gedaan om de onevenwichtigheden verbonden aan het lenen van de eigen 

vennootschap te beperken. Afstellen en uitstellen van belastingheffing moet worden tegengegaan. 

Dit moet op zulke wijze gebeuren opdat door het wetsvoorstel kwalitatief goede wetgeving tot stand 

komt. Het eerbiedigen van fiscale basisregels waarbij eigen vermogen en vreemd vermogen 

onderscheiden worden zijn mede bepalend voor de kwalificatie of een geldverstrekking een 

(onzakelijke) lening is.  

Deze thesis bespreekt de invloed op het wetsvoorstel van het niet onderscheiden van het zakelijk en 

onzakelijk lenen. Om dit te onderzoeken staat de volgende hoofdvraag centraal: 

Wordt het doel van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap –  het tegengaan van 

belastinguitstel en -afstel en het ontmoedigen van bovenmatige leningen –  onevenwichtig 

belemmerd, mede gezien vanuit de criteria geformuleerd in de nota Zicht op wetgeving, door 

géén onderscheid te maken tussen zakelijke leningen en onzakelijke leningen waarbij in beide 

gevallen het omvangscriterium van de lening de “harde” grens van € 700.000 bedraagt? 

In paragraaf 7.2 worden de deelvragen beantwoord. Paragraaf 7.3 geeft een antwoord op de 

onderzoeksvraag. Tenslotte volgen in paragraaf 7.4 de aanbevelingen. 

7.2 Beantwoording deelvragen 

Het hoofddoel van het wetsvoorstel is het beperken van leningen uit eigen vennootschap. Dit 

probeert de wetgever te bereiken door gedragsbeïnvloeding en het hanteren van een leenplafond. 

De gedragsbeïnvloeding heeft betrekking op het eerder uitkeren van dividenden. Zodoende beschikt 

de aandeelhouder over geldmiddelen voor de financiering van zijn privé-uitgaven. De gedachte is dat 

hij minder gaat lenen. 

Minder lenen heeft als voordeel dat het risico van belastinguitstel en belastingafstel wordt verkleind. 

In het wetsvoorstel moeten leningen plaats maken voor dividenduitkeringen. De wijze waarop de 

wetgever dit wil bereiken druist in tegen meerdere grondbeginselen van het fiscale recht. Zo moeten 

winsten pas belast worden bij het verlaten van de vennootschap en moet inkomen belast worden bij 

diegene die het geniet. Het wetsvoorstel eerbiedigt deze basisregels niet en dat is niet onopgemerkt 

gebleven. 

Hoewel de meerderheid van de geciteerde auteurs achter de doelstelling van het wetsvoorstel staat, 

tracht eenieder een (gedeeltelijke) oplossing aan te dragen. Door het wetsvoorstel alsook de 

oplossingen van de diverse auteurs langs de meetlat van de nota Zicht op wetgeving te leggen zijn de 

hiaten gevisualiseerd. 

Een vaak gehoord punt van kritiek is dat alle leningen op dezelfde wijze betrokken worden in het 

wetsvoorstel. Het wetsvoorstel behandelt iedere geldverstrekking aan de dga of aan gelieerde 

personen als een lening. Het begrip lening is daardoor (te) ruim geformuleerd. Door geen 

onderscheid te maken in zakelijke en onzakelijke leningen komt het doel van het wetsvoorstel, 

namelijk het beperken van leningen en daarmee het tegengaan van belastinguitstel en 

belastingafstel, in gevaar. Dit wordt veroorzaakt doordat het risico van belastinguitstel en 

belastingafstel bij onzakelijke leningen groter is dan bij zakelijke leningen.  
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De wetgever is van mening dat het onderscheiden naar de aard van de lening onoverkoombare 

problemen in de uitvoeringssfeer met zich brengt. Uit de literatuur echter blijkt dat de 

Belastingdienst meerdere instrumenten heeft om bovenmatige leningen te corrigeren. Ook geeft de 

jurisprudentie houvast in die gevallen waarin een schuld een te grote omvang heeft aangenomen. 

Desondanks wordt in het wetsvoorstel een leenplafond van € 700.000 voorgesteld. Dit is een zuivere 

politieke keuze zonder enige onderbouwing.  

De hantering van een leenplafond beperkt het toepassingsbereik van het wetsvoorstel. 

Belastinguitstel en belastingafstel blijven onder dit plafond bestaan. In combinatie met het niet 

onderscheiden naar zakelijkheid vormen beide factoren een belangrijk beletsel om de doelstellingen 

van het wetsvoorstel te bereiken.  

7.3 Beantwoording hoofdvraag 
Het wetsvoorstel draagt niet bij tot vereenvoudiging van het belastingstelsel, is zeer ingrijpend en 

bovendien complex. Daarnaast is er onzekerheid gerezen omtrent het bereiken van de doelstelling 

uit het wetsvoorstel. De onevenwichtige invulling van de fundamentele kwaliteitseisen uit de nota 

Zicht op wetgeving staat invoering van kwalitatief goede wetgeving in de weg. Aangezien factoren als 

doelmatigheid, eenvoud, onderlinge afstemming, evenredigheid en uitvoerbaarheid niet op orde zijn 

vindt er een onevenwichtige belemmering plaats voor wat betreft het bereiken van de doelen van 

het wetsvoorstel. 

7.4 Aanbevelingen 
Ondanks de adviezen van de Raad van State, de vele voorstellen van gerenommeerde auteurs en de 

zienswijzen van Kamerleden heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel toch goedgekeurd. Ik ben 

mening dat dit een gemiste kans is omdat het wetsvoorstel een forse inbreuk op de principes van de 

inkomstenbelasting betekent. Er zijn goede alternatieven die zeker in overweging genomen kunnen 

worden.  

Gebruikmakend van de kwaliteitseisen uit de Nota en de suggesties van de geciteerde auteurs, doe ik 

in deze thesis een voorstel om het hoofdprobleem op te lossen. 

Uitgangspunt van mijn oplossing is het respecteren van fiscale grondbeginselen. De dga kan lenen 

van zijn eigen vennootschap als hij kan waarborgen dat geleende gelden terug zullen vloeien in de 

vennootschap. Om dit te borgen wordt een geblokkeerde bestemmingsrekening ten gunste van de 

vennootschap geopend. Toont de bestemmingsrekening voldoende saldo om rente en aflossingen te 

voldoen dan kan de dga de lening aangaan. 

De verwachting is dat lenen wordt beperkt als gevolg van de eis van onderpand. Belastinguitstel en 

belastingafstel komen bij correcte uitvoering van de voorgestelde regeling niet meer voor.  

Wellicht kan mijn voorstel inspiratie vormen voor de wetgever. 
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8 Bijlage A 
 

Een leningsovereenkomst maken 

Als u leent van uw bv, adviseren wij u een schriftelijke leningsovereenkomst op te maken. Op die 
manier voorkomt u misverstanden. In die leningsovereenkomst staan uw gegevens en die van de bv, 
de afspraken die u maakt met de bv en de gevolgen wanneer u zich niet aan de afspraken houdt.  

Inhoud van de leningsovereenkomst 

U zet in ieder geval deze onderwerpen in de leningsovereenkomst: 

 uw naam en adresgegevens 
 de naam en adresgegevens van de bv 
 het bedrag dat u leent van de bv 
 de looptijd van de lening en de manier van terugbetalen 
 het rentetarief 
 renteberekening per maand of per jaar en vooraf of achteraf 
 het onderpand dat u als zekerheid stelt voor de lening en wat er gebeurt als de waarde van 

het onderpand daalt tot onder het bedrag van de lening 
 de gevolgen voor u als u niet aan de voorwaarden voldoet of kunt voldoen 

Ondertekenen van de overeenkomst 

U en een vertegenwoordiger van de bv zetten een handtekening. U kunt zelf vertegenwoordiger zijn, 
maar dat kan ook een daartoe bevoegde financieel medewerker van de bv zijn. Bij de handtekening 
staat de naam van de ondertekenaars, de plaats en de datum van ondertekening. Het is gebruikelijk 
dat de leningsovereenkomst is ondertekend voordat u het geld krijgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_ink

omen/bijzondere_situaties/geld_lenen_van_uw_bv/zakelijke__voorwaarden/een_leningsovereenko

mst_maken 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/geld_lenen_van_uw_bv/zakelijke__voorwaarden/een_leningsovereenkomst_maken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/geld_lenen_van_uw_bv/zakelijke__voorwaarden/een_leningsovereenkomst_maken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/geld_lenen_van_uw_bv/zakelijke__voorwaarden/een_leningsovereenkomst_maken


   
 

42 
 

9 Bijlage B 
 

Voorbeeld van een mutatieoverzicht 
 
Een mutatieoverzicht toont per in artikel 2:375 lid 1 BW bedoelde schuldgroep de volgende mutaties: 

  Beginstand boekjaar 

  Nieuwe financiering 

  Aflossing 

  Oprenting/amortisatie 

  Bij overname verkregen schulden 

  Bij afstoting vervreemde schulden 

  Verschillen uit omrekening vreemde valuta 

  Overige waardeveranderingen 

  Eindstand boekjaar 

  

Waarvan looptijd 

 < 1 jaar 

 > 1 jaar en < 5 jaar 

 > 5 jaar 

 En de bijbehorende rentevoet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: 
https://duyt.nl/toelichting-van-langlopende-schulden-in-de-jaarrekening/ 
 

29 november 2020 
Art. 2:375 BW, Aflossing, langlopende schulden. 
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