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1 Inleiding

1.1 Aanleiding van het onderzoek
De belastingheffing is de hoofdbron van inkomsten voor de Nederlandse overheid. In 2020
werd er bijna 300 miljard euro aan de verschillende belastingen geïnd.1 Deze
belastinginkomsten worden gebruikt om de overheidsuitgaven te bekostigen. Zo kan de
overheid voldoende kwalitatieve publieke goederen en diensten leveren, zoals sociale
zekerheid, zorg, onderwijs, politie en defensie.2 Daarnaast heeft Nederland een van de
meest open economieën en een van de meest competitieve economieën van de wereld. De
vele gesloten belastingverdragen leveren hier een bijdrage aan.3 Hierdoor is Nederland een
aantrekkelijk vestigingsland voor internationale ondernemers en hun investeringen komen
weer ten goede aan de Nederlandse staatskas.4

Binnen ons belastingsysteem is het voor aanmerkelijkbelanghouders en
directeur-grootaandeelhouders (hierna: DGA’s) mogelijk om (inkomsten)belastingheffing
voor een langere periode uit te stellen. Dit kan er soms zelfs toe leiden dat helemaal geen
belasting meer wordt geheven. De DGA kan er voor kiezen om liquide middelen als dividend
door ‘zijn’ vennootschap te laten uitkeren, maar kan ook de liquide middelen onttrekken
aan de onderneming door een lening bij de eigen vennootschap af te sluiten. Er vindt dan op
dat moment geen directe belastingheffing plaats. In sommige gevallen wordt er helemaal
geen belasting meer geheven waardoor een onwenselijke situatie van belastingontwijking
ontstaat.5

Dit laat direct de andere kant zien van ons open belastingstelsel. Ons stelsel kan namelijk
ook aantrekkelijk zijn voor belastingontwijking.6 Dit heeft vanzelfsprekend negatieve en
ongewenste gevolgen, mede voor het internationale aanzien van Nederland en daarmee
voor het investeringsklimaat. Door belastingontwijking aan te pakken wil het kabinet
voorkomen dat de kosten van algemene voorzieningen worden afgewenteld op
belastingplichtigen die geen belasting ontwijken of ontduiken.7

Wanneer iemand aandelen bezit in een onderneming is hij in de eerste plaats belegger of
investeerder. Als iemand 5% of meer van de aandelen van de vennootschap bezit, wordt hij
aangemerkt als een combinatie van investeerder, ondernemer en belegger en als
aanmerkelijkbelanghouder (artikel 4.6 Wet IB 2001). Het inkomen uit aanmerkelijk belang
zoals dividend of verkoopwinst op aandelen wordt dan in box 2 belast. Het gaat hierbij om
een vermogenswinstbelasting, aangezien het gaat om daadwerkelijk behaalde inkomsten die
worden belast op het moment dat dit inkomen genoten wordt. Er is overigens geen sprake
van aanmerkelijk belang als de aandeelhouder minder dan 5% van de aandelen bezit en dit
vermogen wordt belast in box 3 (art. 5.3 Wet IB 2001).8

Om de mogelijkheid om onbelast te lenen van de eigen vennootschap te beperken is het
wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap ingediend. Dit wetsvoorstel is op 13
september 2022 door de Tweede Kamer aangenomen en op 20 december 2022 door de

1 Kamerstukken II 2020/21, 35830, 1, p. 6-7.
2 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 5.
3 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 6-7; zie ook Brien 2019, p. 16; Schwab 2019, p. xiii.
4 Kamerstukken II 2018/19, 32140, 51, p. 3.
5 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 2.
6 Kamerstukken II 2018/19, 32140, 51, p. 2.
7 Kamerstukken II 2018/19, 32140, 51, p. 3.
8 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 41.
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Eerste Kamer.9 Op 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in
werking getreden en in deze wet is een maatregel opgenomen om het excessief lenen bij de
eigen vennootschap te ontmoedigen.10 Als het totaal van de schulden van een
aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap hoger is dan € 700.000, wordt op
basis van deze wet alles wat boven € 700.000 uitkomt, in aanmerking genomen als een
fictief regulier voordeel en dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. De verwachting is dat de
aanmerkelijkbelanghouder de schulden tot maximaal € 700.000 zal beperken om uitvoering
van deze maatregel te voorkomen.11

Als de aanmerkelijkbelanghouder emigreert, vindt een fictieve vervreemding van het
aanmerkelijk belang plaats. Dit vervreemdingsvoordeel wordt belast en hierover wordt een
conserverende aanslag opgelegd. Voor deze aanslag wordt in principe uitstel van betaling
verleend. Hierbij is vervolgens het geldende verdrag ter voorkoming van dubbele belasting
tussen Nederland en de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder van belang.12

1.2 Probleemstelling
De vraag is of de nu geldende belastingverdragen voldoende toezien op de nieuwe
regelingen die de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap met zich meebrengt. Ik
onderzoek wat de fiscale gevolgen van deze nieuwe wet zijn voor de geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder. Tevens onderzoek ik wat de gevolgen van de wet zijn voor de
heffingsbevoegdheid met betrekking tot de belastingverdragen en of deze gevolgen
wenselijk zijn, mede met inachtneming van het Unierecht. Indien de gevolgen niet
voldoende wenselijk zijn onderzoek ik wat er nog zou moeten veranderen en geef ik
aanbevelingen. Bij dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Wat zijn de fiscale gevolgen van de wet “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” voor
de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder met een onderneming in Nederland en in
hoeverre is de heffingsbevoegdheid voldoende geregeld in de gesloten belastingverdragen?

Deze onderzoeksvraag ga ik beantwoorden aan de hand van de volgende subvragen:

1. Wat houdt de wet “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” in?
2. Wat was de fiscale positie van de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder met een

Nederlandse onderneming voor de inwerkingtreding van de wet?
3. Wat zijn de gevolgen van de wet voor de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder met

een Nederlandse onderneming?
4. Hoe is de fiscale positie van de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder met een

Nederlandse onderneming geregeld in de gesloten belastingverdragen?

1.3 Maatschappelijke relevantie
In Nederland zijn ongeveer 404.000 aanmerkelijkbelanghouders.13 Het totaal aan inkomen
uit aanmerkelijk belang in Nederland bedroeg 368,4 miljard euro in 2019. Hierbij gaat het
om iedereen van wie de belastingdienst een bedrijfsbelang heeft

9 Kamerstukken I 2021/22, 35496, A; Verslag I 2022/23, nr. 14 item 22.
10 Kamerstukken II 2019/20, 35496; zie de inwerkingtredingsbepaling in artikel III van de wet van 21 december
2022 tot 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 (Stb. 2022, 531).
11 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 2.
12 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 11-12.
13 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 40.
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geregistreerd die een aanspraak kan maken op het ondernemingsvermogen of -winst. Het
gaat om DGA’s met loon uit hun eigen bedrijf.14 In box 2 gaat het dus om grote belangen en
het grootste deel van het aanmerkelijkbelangvermogen behoort tot de meeste vermogende
huishoudens.15

Het doel van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is om het excessieve lenen bij
de eigen vennootschap te ontmoedigen en hiermee de belastingontwijking door middel van
lenen van de eigen vennootschap tegen te gaan.16 Het totaal aan schulden van
aanmerkelijkbelanghouders aan hun vennootschappen bedroeg ruim 55 miljard euro in 2016.
Slechts een klein deel van deze aanmerkelijkbelanghouders had ruim de helft van dit bedrag
geleend. In 2017 was dit zelfs 58 miljard euro.17 Het gaat veelal om leningen voor de eigen
woning, aankoop van commercieel onroerend goed, of aankoop van effecten. Door de lening
van de eigen vennootschap wordt er geen dividend uitgekeerd of loon uitbetaald van dat
bedrag en daarmee wordt de belastingheffing hierover uitgesteld. Dit uitstel van
belastingheffing kan in geval van faillissement er zelfs toe leiden dat helemaal geen
belastingheffing meer plaatsvindt.18 Door het lenen van de vennootschap voor
privédoeleinden kan in privé over middelen uit de vennootschap beschikt worden zonder
dat hierover belasting betaald hoeft te worden. Dit leidt tot belastinguitstel en kan
ongewenst zijn.

Er zijn grote financiële belangen bij betrokken en daarom is onderzoek naar de fiscale
gevolgen van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap van belang. Met dit onderzoek
breng ik in kaart welke gevolgen de wet met zich meebrengt en in hoeverre deze gevolgen
wenselijk zijn. Met betrekking tot eventuele nadelige gevolgen zal ik aanbevelingen doen om
dit te verbeteren.

1.4 Verantwoording van de opzet
De onderzoeksvraag die ik zal behandelen beantwoord ik aan de hand van een aantal
deelvragen die ik per hoofdstuk behandel. Ik start in hoofdstuk 2 met een uitleg over wat de
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap inhoudt. Ik ga in op de veranderingen die de wet
met zich meebrengt. Ik maak hierbij gebruik van relevante kamerstukken en literatuur.
Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de fiscale positie van de geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder aan bod zoals deze was voordat de wet in werking was getreden.
Ik bespreek wat de rechten en plichten waren van de geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder voor inwerkingtreding van de wet en wat de knelpunten hierin
waren met betrekking tot de belastingheffing. Nadat ik de situatie voor inwerkingtreding
heb besproken, komt in hoofdstuk 4 de situatie na inwerkingtreding van de wet aan bod. Ik
ga in dit hoofdstuk dieper in op wat de wet betekent voor de geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder. Ik ga in op wat er verandert in zijn fiscale positie ten opzichte
van de situatie voor inwerkingtreding. Daarna bespreek ik in hoofdstuk 5 wat de fiscale
positie van de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder is in het licht van de gesloten
belastingverdragen. Het onderzoek met betrekking tot belastingverdragen beperk ik tot wat
er in het OESO-Modelverdrag is geregeld en relevante jurisprudentie. Na de
bespreking van deze deelvragen, volgt in hoofdstuk 6 een conclusie met een antwoord op de
onderzoeksvraag en aanbevelingen met betrekking tot de wet en de uitvoering daarvan.

14 Pouwels-Urlings 2021, bijlage.
15 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 40.
16 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 2.
17 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 2; Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 45.
18 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 45.
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2 DeWet excessief lenen bij eigen vennootschap

In dit hoofdstuk bespreek ik de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Hierbij richt ik
mij op de maatregelen uit de wet in het algemeen. Ik geef eerst een korte uitleg over de
fiscale positie van de DGA. In dit hoofdstuk wordt vervolgens het wettelijk kader geschetst
van de wet en een basis gelegd voor de beantwoording van de probleemstelling.

2.1 De DGA
Een DGA is een aanmerkelijkbelanghouder en werkt vaak mee in de onderneming, hoewel
dit laatste geen vereiste is om DGA te zijn. Een DGA kan zowel ondernemer, werknemer als
aandeelhouder zijn.19 Als de onderneming winst maakt, wordt dit belast met
vennootschapsbelasting (Vpb). Wanneer de winst wordt uitgekeerd, wordt dit belast met
inkomstenbelasting in box 2. Een DGA werkt dus in de vennootschap en ontvangt hiervoor
een arbeidsbeloning. Wanneer er geen of een te lage arbeidsbeloning wordt uitgekeerd,
wordt volgens de gebruikelijkloonregeling een arbeidsinkomen in aanmerking genomen voor
zijn werkzaamheden. Het gebruikelijk loon staat voor de waarde van de uitgevoerde
werkzaamheden voor de onderneming.20

Tot 2022 werd hierbij gekeken naar de meestverdienende werknemer binnen de
vennootschap of de meest vergelijkbare dienstbetrekking binnen of buiten de vennootschap.
Als de vergelijking werd gemaakt met iemand buiten de vennootschap, werd het loon van de
DGA op minimaal 75% van dat inkomen vastgesteld. Het loon diende in 2022 minimaal €
48.000 te zijn en werd hoger vastgesteld als het loon van de meest vergelijkbare
dienstbetrekking of meestverdienende werknemer hoger was. Dit loon werd dan als loon uit
tegenwoordige arbeid belast in box 1.21

Per 1 januari 2023 is dit veranderd en wordt niet langer gekeken naar een vergelijkbaar
inkomen buiten de vennootschap.22 Het gebruikelijk loon kan op drie wijzen worden
vastgesteld. Ten eerste kan 100% van het loon van iemand met een vergelijkbare functie
binnen de vennootschap in aanmerking worden genomen. Ten tweede kan het loon van de
werknemer met het hoogste salaris in aanmerking worden genomen en ten derde kan een
vast bedrag worden vastgesteld van minimaal € 51.000 (art. 12a lid 1 Wet LB 1964). Als het
uitgekeerde loon te laag is, wordt voor de heffing van loonbelasting een fictief loon in
aanmerking genomen op basis van de gebruikelijkloonregeling.23

De winst die overblijft na uitkering van het loon wordt belast met Vpb. De winst die na de
betaling van de Vpb in de onderneming blijft, wordt niet belast en blijft dan als vermogen in
de vennootschap. Pas wanneer de winst wordt uitgekeerd, wordt dit als dividend belast in
box 2.24 Het voordeel is dat het vermogen dat niet wordt uitgekeerd en in de vennootschap
blijft, kan worden gebruikt voor investeringen.25 Maar als de ondernemer winst uit de
onderneming spaart dat niet noodzakelijk is voor het financieren van de onderneming of
investeringen, blijft die winst zonder doel in de onderneming zitten. Het wordt namelijk niet
gebruikt voor investeringen. Maar doordat het niet wordt uitgekeerd, wordt het ook niet
belast. Dit vermogen zou dan ook kunnen worden aangemerkt als een vorm van sparen of

19 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 41.
20 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 42.
21 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 42.
22 De doelmatigheidsmarge is vervallen per 01-01-2023, zie Belastingplan 2023, p. 11.
23 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 5.
24 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 42; Kamerstukken II 2019/20, 35496, 4, p. 2.
25 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 4, p. 2; Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 44.
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beleggen terwijl het niet als zodanig wordt belast.26

De DGA heeft dus drie manieren waarop hij over middelen uit zijn vennootschap kan
beschikken:
 De DGA verricht arbeid voor de vennootschap en hiervoor ontvangt hij loon dat wordt

belast in box 1 met inkomstenbelasting.

 De DGA kan dividend laten uitkeren. De DGA geniet dan een voordeel dat belast wordt
in box 2.

 De DGA kan beschikken over vermogen van de vennootschap zonder belasting hierover
te betalen door te lenen van de vennootschap.27

2.2 Belastingheffing
Winst is risicodragend kapitaal van de vennootschap zolang het nog niet als dividend wordt
uitgekeerd.28 Het is wettelijk niet verplicht om eventuele winstreserves uit te keren op het
eerst mogelijke moment of om aandelen zo snel mogelijk te vervreemden.29 Omdat een
lening van de vennootschap met rente moet worden terugbetaald, wordt dit niet
aangemerkt als een vorm van inkomen.30 Als er geen intentie of mogelijkheid meer is om de
lening terug te betalen, kan er echter wel sprake zijn van verkapt dividend wat belastbaar is
in box 2.31

Voor de inwerkingtreding van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap was sprake van
uitstel van belastingheffing als de lening niet werd afgelost door een feitelijke afbetaling uit
eigen geld. Ook was sprake van uitstel van belastingheffing wanneer de lening niet werd
afgelost door een dividenduitkering. Zodra de lening werd afbetaald was er geen sprake
meer van uitstel van belastingheffing.

Vermogen dat als kapitaal is gestort in de vennootschap door de DGA, is niet belastbaar in
box 2 maar blijft tot het vermogen van de vennootschap behoren. Als vanuit dit vermogen
een lening werd verstrekt, was dit dan ook niet belastbaar in box 2. Hierdoor kon zich in het
geheel geen uitstel of afstel van betaling voordoen, omdat hierop geen box 2 heffing
mogelijk was.32

Sinds de inwerkingtreding van de wet is het niet meer mogelijk om onbelast te lenen van de
eigen vennootschap bij een lening van € 700.000 of hoger. Er is bij een lening van € 700.000
of hoger dan ook geen sprake meer van belastinguitstel. Het geld van de lening wordt dan
namelijk als een winstuitdeling betrokken in de belastingheffing op het moment dat de
lening is verstrekt en de aanmerkelijkbelanghouder erover kan beschikken.33 De
belastingheffing in box 2 wordt dus naar voren gehaald waardoor van uitstel geen sprake
meer is en het risico op belastingafstel afneemt.34

26 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 2020, p. 44.
27 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 4, p. 5-6.
28 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 4, p. 3; Boer, WFR 2019/70, p. 2.
29 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 4, p. 3 en 5; WFR 2019/70, p. 2.
30 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 4, p. 3; Boer, WFR 2019/70, p. 2.
31 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 4, p. 3.
32 Brummen, van & Tydeman-Yousef, WFR 2019/59, p. 344.
33 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 3; Boer, WFR 2019/70, p. 2.
34 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 6.
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2.3 De wet in het algemeen
De kern van de wet is dat aanmerkelijkbelanghouders inkomstenbelasting gaan betalen over
leningen uit de vennootschap voor zover deze hoger zijn dan € 700.000.35 Met
vennootschappen worden alle rechtsvormen bedoeld waarin een aanmerkelijk belang kan
worden gehouden op grond van hoofdstuk 4 van de Wet IB 2001. Het gaat om
belastingplichtigen met een aanmerkelijk belang op grond van art. 4.6 Wet IB 2001 en
andersoortige aanmerkelijk belangen zoals bedoeld in afdeling 4.3 Wet IB 2001.36 Met de
wet worden de belastingplichtige, zijn partner en andere verbonden personen geraakt.37

Wanneer de vennootschap een lening uit het eigen vermogen aan de DGA verstrekt,
ontstaat er een vordering die deel uitmaakt van het vermogen van de vennootschap. Als een
DGA de lening niet kan terugbetalen, bijvoorbeeld door een faillissement van de DGA, kan hij
in de financiële problemen raken. Er kan belastingafstel ontstaan als de vordering die volgt
uit de lening in de heffing betrokken zou moeten worden, maar de DGA door het
faillissement geen of onvoldoende middelen heeft om deze lening terug te betalen.38

Bij een faillissement van de DGA zal de curator de terugbetaling van de lening en andere
schulden opeisen. De bezittingen van de DGA zullen worden geliquideerd, dus alle
bezittingen worden verkocht. Met de opbrengsten worden de schulden afgelost, waaronder
de lening. Het is afhankelijk van de opbrengsten van alle bezittingen of de excessieve lening
daadwerkelijk kan worden terugbetaald. Faillissement leidt dus niet per definitie tot
belastingafstel. Pas als de lening niet kan worden terugbetaald zal afstel van
belastingbetaling kunnen ontstaan.39

Als de lening niet kan worden terugbetaald, is de vordering zo goed als waardeloos. Het geld
van de lening komt dan niet meer terug in de vennootschap en kan niet meer belast worden.
Met de lening wordt in dit geval een voordeel genoten doordat er over het geld beschikt
wordt, maar er wordt geen belasting afgedragen.40

Door het direct belasten van een onttrekking van vermogen uit de vennootschap door een
lening, wordt belastinguitstel in beginsel voorkomen. Met de wet wordt dan ook beoogd om
het lenen van de eigen vennootschap tegen te gaan.41 De maatregel ziet enkel op het
inkomen uit aanmerkelijk belang van box 2 en werkt niet door naar andere fiscale
regelgeving, zoals box 1 en 3 van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en
dividendbelasting.42 In de volgende paragrafen ga ik nader in op deze nieuwe wet.

2.4 Lening en schuld
Het is van belang om vast te stellen wanneer sprake is van een lening of een schuld. Het gaat
hierbij om alle civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen. De
aanmerkelijkbelanghouder en aan hem verbonden personen hebben rechtens dan wel in
feite directe of indirecte schulden bij de vennootschap.43 De civielrechtelijke vorm van een
geldverstrekking is bepalend voor de fiscale gevolgen. Om van een lening te kunnen spreken

35 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 3; Budgettaire bijlage coalitieakkoord 2021/25, p. 21.
36 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 18.
37 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 3.
38 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 5.
39 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 5.
40 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 5.
41 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 5.
42 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 7; Van Strien 2022.
43 Cursus Belastingrecht IB.4.5.1.E.e.
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moet er civielrechtelijk sprake zijn van een verplichting tot terugbetaling.44 Hierop is een
aantal uitzonderingen van toepassing:

 Er is sprake van een schijnlening. Materieel is door de partijen beoogd om een
verstrekking van het eigen vermogen tot stand te brengen. De lening wordt geacht
alleen op papier te bestaan en niet in de realiteit.45

 Er is sprake van een deelnemerschapslening. De lening wordt verstrekt op basis van
voorwaarden waardoor de schuldeiser in zekere zin een deel heeft in de onderneming
van de schuldenaar.46

 De aanmerkelijkbelanghouder van de vennootschap verstrekt een lening waarvan op
dat moment al duidelijk is dat de lening niet of niet volledig terugbetaald zal kunnen
worden (bodemloze put). Dat deel van het vermogen heeft op dat moment de
vennootschap definitief verlaten en fiscaalrechtelijk is er sprake van storting van eigen
vermogen.47

Op basis van art. 4.14a lid 4 Wet IB 2001 is de peildatum voor het vaststellen van de
schulden het einde van het kalenderjaar. Op grond van art. 4.13 lid 1 onderdeel f Wet IB
2001 gaat het om alle schulden van de aanmerkelijkbelanghouder bij al zijn
vennootschappen samen.48 Het gaat dus om de totale omvang van de schulden.49 Het gaat
hierbij om alle civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen aan het einde van het
kalenderjaar zoals geldleningen, rekening-courantschulden en de daarop bijgeschreven
rente.50 Om te voorkomen dat de maatregel omzeild wordt, vallen onder de maatregel ook
schulden die zo zijn ingevuld dat niet letterlijk maar wel van feitelijke samenhang met
reguliere leningen kan worden gesproken. Dit kan bijvoorbeeld als een zus van de
aanmerkelijkbelanghouder geld leent van de vennootschap en dit vervolgens doorleent aan
de aanmerkelijkbelanghouder.51

Op grond van art. 4.14a lid 6 Wet IB 2001 is er één uitzondering, namelijk als er sprake is van
een eigenwoningschuld conform art. 3.119a Wet IB 2001. Hieronder vallen ook bestaande
eigenwoningschulden zoals in art. 10bis.1 Wet IB 2001. Deze uitzondering geldt echter alleen
als er een recht van hypotheek op de eigen woning wordt verstrekt door de vennootschap.52

Wanneer voor een deel van de lening een recht van hypotheek wordt verstrekt, is enkel dat
deel van de lening uitgezonderd van toepassing van de maatregel. Deze laatste voorwaarde
geldt niet als het gaat om op 31 december 2021 bestaande eigenwoningschulden.53 Omdat
dit een uitzondering op de maatregelen van de wet betreft, laat ik eigenwoningschulden
verder buiten beschouwing in dit onderzoek.

2.5 Bovenmatig deel van de schulden
In art. 4.14a lid 2 Wet IB 2001 wordt het maximumbedrag van de schulden die
belastingplichtige, zijn partner of zij gezamenlijk hebben bij de vennootschap waarin

44 HR 8 september 2006, ECLI:NL:PHR:2006:AV2327, r.o. 3.4; HR 27 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744, r.o.
4.2.
45 HR 27 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744, r.o. 4.3.
46 HR 27 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744, r.o. 4.3.
47 HR 27 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744, r.o. 4.4.
48 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 18 en 21.
49 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 8.
50 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 17 en 21.
51 Van Strien 2022.
52 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 9, 17 en 21; Van Strien 2022.
53 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 9 en 17.
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belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, vastgesteld op € 700.000.54 Alle schulden
die onder de reikwijdte van art. 4.13 lid 1 onderdeel f Wet IB 2001 vallen worden
samengeteld.55 Het deel van de lening dat boven € 700.000 uitkomt, wordt als inkomen uit
aanmerkelijk belang belast. Dit wordt vastgesteld aan het einde van het kalenderjaar.56 Het
totaal van de schulden dat boven dit bedrag uitkomt, wordt op grond van art. 4.14a lid 1
Wet IB 2001 aangemerkt als het bovenmatig deel van de schulden en belast als een fictief
regulier voordeel zoals bedoeld in art. 4.12 onderdeel a Wet IB 2001. De maatregel vormt
hiermee een aanvulling op de opsomming van de reguliere voordelen die in box 2 in
aanmerking worden genomen.57

Op grond van het voorgestelde art. 4.13 lid 1 onderdeel f Wet IB 2001 is er sprake van een
fictief regulier voordeel met betrekking tot het bovenmatige deel van de schulden die
belastingplichtige alleen of met zijn partner gezamenlijk heeft aan een vennootschap waarin
hij een aanmerkelijk belang houdt.58 Met de wet wordt ervoor gezorgd dat de
belastingheffing plaatsvindt in het jaar dat de aanmerkelijkbelanghouder daadwerkelijk over
het geld van de lening kan beschikken. De belastingheffing wordt dus naar voren getrokken
en belastinguitstel en -afstel wordt voorkomen.59

Als het bovenmatig deel van de schulden is vastgesteld en in aanmerking wordt genomen als
fictief regulier voordeel, wordt dit belast tegen het tarief in box 2 (in 2023: 26,9%).60 Voor
het volgende jaar wordt het maximumbedrag verhoogd met dit fictief regulier voordeel op
grond van art. 4.14a lid 2 Wet IB 2001. Dit is om te voorkomen dat ieder jaar over hetzelfde
deel van de schulden een fictief regulier voordeel wordt belast als inkomen uit aanmerkelijk
belang.61 Wel geldt de voorwaarde dat deze bedragen in een eerder jaar op grond van art.
4.13 lid 1 onder f Wet IB 2001 of een hiermee vergelijkbare buitenlandse regeling in de
heffing zijn betrokken.62

Afhankelijk van de hoogte van de schulden aan het einde van het kalenderjaar kan het fictief
regulier voordeel dat in aanmerking wordt genomen als bovenmatig deel zoals genoemd in
art. 4.14a Wet IB 2001 een positief of negatief bedrag zijn.63 Wanneer het totaalbedrag aan
schulden hoger is dan het maximumbedrag, gaat het om een positief bovenmatig deel van
de schulden en betreft het een positief fictief regulier voordeel.64 Aan de hand van een
voorbeeld zal ik dit verder toelichten.

Voorbeeld 1
De aanmerkelijkbelanghouder heeft in 2023 een lening bij de eigen vennootschap gesloten
voor een bedrag van € 900.000. Er is sprake van een bovenmatig deel van de schulden van
€ 900.000 - € 700.000 = € 200.000. Het positief fictief regulier voordeel bedraagt
€ 200.000 en hierover is inkomstenbelasting in box 2 verschuldigd. Voor belastingjaar 2024
wordt het maximumbedrag verhoogd met de € 200.000 waarover reeds belasting is betaald

54 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 7 en 17; Budgettaire bijlage coalitieakkoord 2021/25, p. 21; Cursus
Belastingrecht IB.4.5.1.E.e; Van Strien 2022.
55 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 19.
56 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 7.
57 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 17; Cursus Belastingrecht IB.4.5.1.E.e.; Boer & Heithuis, WFR 2020/175,
p. 1191 en 1192.
58 Boer & Vloet, WFR 2021/163, p. 1156.
59 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 7; Van Strien 2022.
60 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 7; Van Strien 2022.
61 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 9, 10 en 19; Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1191 en 1192.
62 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 20; Van Strien 2022.
63 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 19.
64 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 19.



11

en het maximumbedrag is dan € 900.000.

Als het totaal aan schulden lager is dan aan het einde van het vorige kalenderjaar, wordt een
negatief bedrag als bovenmatig deel van de schulden en dus als fictief regulier voordeel in
aanmerking genomen. Er wordt een negatief fictief regulier voordeel in aanmerking
genomen, maar maximaal tot het bedrag dat eerder als een positief fictief regulier voordeel
in aanmerking in genomen. Ook mag voor dit bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als
bovenmatig deel van de schulden in aanmerking zijn genomen.65 Ook dit zal ik toelichten
aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld 2
De aanmerkelijkbelanghouder heeft in 2023 een lening bij de eigen vennootschap gesloten
voor € 900.000 en er is dus sprake van een bovenmatig deel van de schulden van € 200.000
en dit is ook het positief fictief regulier voordeel. In 2024 wordt het maximumbedrag
vastgesteld op € 900.000. Als de aanmerkelijkbelanghouder in 2024 een bedrag van
€ 400.000 van de schuld aflost, wordt het totaal aan schulden € 900.000 - € 400.000 =
€ 500.000. Het negatief fictief regulier voordeel wordt in dat geval € 500.000 - € 900.000 =
€ - 400.000. Echter mag dit negatief fictief regulier voordeel hoogstens het bedrag zijn dat
eerder als een positief regulier voordeel in aanmerking is genomen. Eerder is € 200.000 in
aanmerking genomen dus het negatief fictief regulier voordeel wordt vastgesteld op
€ - 200.000. Dit negatief fictief regulier voordeel kan de aanmerkelijkbelanghouder
vervolgens verrekenen met inkomen uit aanmerkelijk belang in 2024. Het maximumbedrag
daalt dan weer door deze aflossing met € 200.000 en wordt weer vastgesteld op € 700.000.

Met de regeling van een negatief fictief regulier voordeel wordt economische dubbele
heffing voorkomen. Voor het bovenmatige deel van een schuld geniet de
aanmerkelijkbelanghouder een fictief regulier voordeel als het gaat om een bovenmatige
schuld aan de vennootschap. Als er dividend wordt uitgekeerd, wordt dit als een regulier
voordeel in de heffing betrokken. Als deze dividenduitkering later wordt gebruikt om de
schuld aan de vennootschap deels of geheel af te lossen, wordt in de basis een negatief
fictief regulier voordeel voor het bedrag van de aflossing in aanmerking genomen. Deze
negatieve inkomsten kunnen dan met positief inkomen uit box 2, zoals een
dividenduitkering, worden verrekend.66

2.6 Verbonden personen
De aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner worden samen in de heffing betrokken voor
schulden hoger dan € 700.000 aan de vennootschap waarin de aanmerkelijkbelanghouder,
zijn partner of zij gezamenlijk een aanmerkelijk belang hebben. Het is niet relevant door wie
de schuld is aangegaan en of deze behoort tot het individuele vermogen van
belastingplichtige of van zijn partner.67 Bij schulden hoger dan € 700.000 is er sprake van
een (fictief) inkomensbestanddeel.68 Dit wordt in beginsel belast bij degene die het
inkomensbestanddeel geniet. Als de partners het hele jaar als fiscaal partners aangemerkt
kunnen worden, is het inkomensbestanddeel vrij toerekenbaar tussen beide partners.69 Bij
een fictief regulier voordeel is namelijk sprake van inkomen uit aanmerkelijk belang en dus
van een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel zoals bedoeld in art. 2.17 Wet IB 2001.70

65 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 19.
66 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 19.
67 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 18; Van Strien 2022; Cursus Belastingrecht IB.4.5.1.E.e.
68 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 7.
69 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 8; Van Strien 2022; Cursus Belastingrecht IB.4.5.1.E.e.
70 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 18 en 21.
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In art. 4.14a lid 3 Wet IB 2001 wordt bepaald dat de schulden in een kalenderjaar eenmaal in
aanmerking worden genomen bij belastingplichtige en/of partner samen.71 De maatregel
geldt voor aanmerkelijkbelanghouder en partner samen en het is niet van belang of de
partner ook een aanmerkelijk belang heeft. Hiermee wordt voorkomen dat de voorgestelde
maatregel wordt omzeild door in plaats van een lening aan de aanmerkelijkbelanghouder
een lening aan de partner te verstrekken.72

Schulden aan de vennootschap van met de aanmerkelijkbelanghouder verbonden personen
vallen ook onder de maatregel. Verbonden personen zijn bloed- of aanverwanten in de
rechte lijn van de aanmerkelijkbelanghouder of zijn partner.73 Als een verbonden persoon
zelf een aanmerkelijk belang in de vennootschap heeft, is de regeling van het fictief regulier
voordeel op de persoon zelf van toepassing. Wanneer de aan de belastingplichtige
verbonden persoon schulden heeft aan een vennootschap waarin de belastingplichtige een
aanmerkelijk belang heeft maar de verbonden persoon niet, worden de schulden aan de
belastingplichtige zelf toegerekend. Als het toerekenen van deze schuld van de verbonden
persoon aan de aanmerkelijkbelanghouder leidt tot een fictief regulier voordeel, wordt het
maximumbedrag hiermee verhoogd op basis van art. 4.14a lid 2 Wet IB 2001.74

Wanneer een verbonden persoon een bovenmatige schuld heeft die aan meerdere
aanmerkelijkbelanghouders wordt toegerekend, wordt dit bij de aanmerkelijkbelanghouders
in aanmerking genomen voor gelijke delen. Het is hierbij niet relevant wat hun eigen aandeel
is. Ze worden dan beide voor 50% van het bovenmatige deel van de schuld toegerekend, ook
al heeft de ene aanmerkelijkbelanghouder bijvoorbeeld 10% en de ander 90% van de
aandelen.75

2.7 Deelconclusie
Aanmerkelijkbelanghouders gaan na inwerkingtreding van de wet belasting betalen over de
leningen van de eigen vennootschap voor zover deze hoger zijn dan € 700.000. Het
bovenmatig deel wordt belast als fictief regulier voordeel in box 2. In het volgende jaar
wordt het maximumbedrag met dit bedrag verhoogd zodat niet opnieuw over hetzelfde
bedrag belasting wordt betaald. Met deze wet worden de belastingplichtige, zijn partner en
andere verbonden personen geraakt. De wet ziet enkel op box 2 en werkt niet door naar
andere wetgeving.

De peildatum voor het vaststellen van de schulden is het einde van het kalenderjaar en het
gaat om de totale omvang van de schulden met uitzondering van de eigenwoningschuld. De
bovenmatige schulden van belastingplichtige en zijn partner of andere aan hem verbonden
personen worden gezamenlijk in de heffing betrokken. Als partners het hele jaar fiscaal
partners zijn, kan het inkomensbestanddeel vrij worden toegerekend tussen beide partners.

71 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 18 en 21; Cursus Belastingrecht IB.4.5.1.E.e.
72 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 8.
73 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 8.
74 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 23; Cursus Belastingrecht IB.4.5.1.E.e; NOB Commissie Wetsvoorstellen
2019, p. 14.
75 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 24; NOB Commissie Wetsvoorstellen 2019, p. 15.
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3 Positie van geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder voor inwerkingtreding

In dit hoofdstuk ga ik in op de fiscale positie van de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder.
Ik bespreek de rechten en plichten van de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder zoals
deze waren voordat de wet in werking was getreden. Hiermee breng ik in beeld wat de
gevolgen zullen zijn van de wet in vergelijking met de situatie voor inwerkingtreding.

3.1 Fictieve vervreemding
Wanneer een belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft in een in Nederland
gevestigde vennootschap wordt hij aangemerkt als binnenlands belastingplichtige. Als hij
emigreert naar het buitenland maar zijn aanmerkelijk belang behoudt, wordt hij vanuit
Nederland bezien een buitenlands belastingplichtige.76 Doordat hij nog een aanmerkelijk
belang behoudt in Nederland, blijft hij verbonden aan Nederland als buitenlands
belastingplichtige.77 Voor buitenlands belastingplichtigen blijft de nationale regelgeving
omtrent aanmerkelijk belang alleen gelden voor zover het aanmerkelijk belang in een in
Nederland gevestigde vennootschap blijft bestaan.78

Emigratie wordt aangemerkt als een fictieve vervreemding op grond van artikel 4.16 lid 1
onder h Wet IB 2001. Een fictieve vervreemding betekent dat de emigratie wordt
aangemerkt als het vervreemden van inkomensbestanddelen, terwijl er feitelijk geen sprake
hoeft te zijn van een vervreemding.79 Als de binnenlandse belastingplicht eindigt, moet
worden afgerekend over het gehele opgebouwde aanmerkelijk belang. Het
vervreemdingsvoordeel moet worden vastgesteld en hierbij wordt uitgegaan van de
overdrachtsprijs min de verkrijgingsprijs (art. 4.19 lid 1 Wet IB 2001). Bij emigratie wordt een
fictief vervreemdingsvoordeel verondersteld. Aandelen of andere voordelen worden
behandeld alsof ze zijn verkocht. Met het vervreemdingsvoordeel wordt afgerekend over de
overdrachtsprijs van de aandelen verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen en
hierover wordt belasting geheven in box 2.80

Bij emigratie is er geen sprake van een tegenprestatie en daaromwordt als overdrachtsprijs
de waarde in het economisch verkeer in aanmerking genomen (art. 4.22 Wet IB 2001). De
fictieve vervreemding wordt aangemerkt als iets dat plaatsvindt vlak voor de emigratie en
valt hiermee binnen de binnenlandse belastingplicht (art 4.46 lid 2 Wet IB 2001).81

De verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang wordt dus vastgesteld op de waarde in het
economisch verkeer bij emigratie. Met de fictieve vervreemding wordt afgerekend en dit
bedrag zal de verkrijgingsprijs verhogen en dubbele heffing wordt hiermee voorkomen. Deze
afrekening zonder dat vervreemding daadwerkelijk plaatsvindt, kan ertoe leiden dat de
aanmerkelijkbelanghouder problemen krijgt met het kunnen betalen van deze afrekening.
Daarom is uitstel van heffing mogelijk in de vorm van de conserverende aanslag, waar ik
verder op in ga in paragraaf 3.3.82

76 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 12; Cursus Belastingrecht IB.4.6.1.I.a.
77 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1188; Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 25.
78 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, artikel 7.5 aant. 1.4.1.
79 Cursus Belastingrecht IB.2.3.5.B.b4, IB.2.3.5.D.a; Vakstudie Inkomstenbelasting 02, Artikel 4.16 aant. 9.5.
80 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 11 en 13.
81 Cursus Belastingrecht IB.4.6.1.I.a.
82 Cursus Belastingrecht IB.4.6.1.I.a.
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3.2 Wetgeving buitenlands belastingplichtigen
Voor buitenlands belastingplichtigen geldt in grote lijnen dezelfde regelgeving met
betrekking tot het aanmerkelijk belang als binnenlands belastingplichtigen. In art. 7.5 Wet IB
2001 zijn regelingen opgenomen om te voorkomen dat het heffingsrecht verloren gaat na
emigratie.83 Zo wordt een buitenlands belastingplichtige met een aanmerkelijk belang in
een in Nederland gevestigde vennootschap in de heffing betrokken.84

Inkomen uit aanmerkelijk belang bestaat uit reguliere voordelen en vervreemdingswinsten
van het aanmerkelijk belang. Nederland kan de heffingsbevoegdheid bij een vervreemding
van aandelen niet in elke situatie uitoefenen. Hierbij is van belang of de buitenlands
belastingplichtige wel of niet in Nederland heeft gewoond.85 Nederland heeft enkel
heffingsrecht over inkomen uit aanmerkelijk belang als het gaat om voormalige inwoners
van Nederland die zijn geëmigreerd. Over de vervreemding van een aanmerkelijk belang
door een buitenlands belastingplichtige die nooit in Nederland heeft gewoond kan
Nederland geen heffingsrecht uitoefenen.86

Door de werking van het boxensysteem zijn eventuele verliezen uit aanmerkelijk belang
alleen te verrekenen met inkomen uit aanmerkelijk belang. Vermogensbestanddelen die ter
beschikking worden gesteld aan een vennootschap waarin de buitenlands belastingplichtige
een aanmerkelijk belang heeft, worden aangemerkt als een resultaat uit overige
werkzaamheden. Hiermee zijn de bepalingen van de terbeschikkingstellingsregeling van art.
3.92 Wet IB 2001 van toepassing en ook het partnerbegrip geldt voor buitenlands
belastingplichtigen.87 Daarnaast geldt voor de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder ook
de meesleepregeling (art. 4.9 Wet IB 2001) en de meetrekregeling (art. 4.10 Wet IB 2001).88

3.3 Conserverende aanslag
Bij emigratie wordt naast de belastingaanslag inkomstenbelasting ook een conserverende
aanslag opgelegd (art. 2.9 Wet IB 2001). Deze aanslag ziet op nog te conserveren inkomen,
dus inkomen waar de fiscus over wil heffen maar dit nog niet direct int omdat het inkomen
nog niet is gerealiseerd. In dat geval wordt een conserverende aanslag opgelegd en voor de
verschuldigde belasting wordt direct uitstel van betaling verleend (art. 25 lid 8 IW 1990).89

De aanmerkelijkbelanghouder is na emigratie niet langer binnenlands belastingplichtige en
het inkomen uit aanmerkelijk belang wordt als te conserveren inkomen aangemerkt.90

Op basis van het vastgestelde vervreemdingsvoordeel wordt de conserverende aanslag
opgelegd en de conserverende aanslag heeft het karakter van een zelfstandige aanslag.91 De
conserverende aanslag wordt dus vastgesteld om eventuele heffing in Nederland te kunnen
veiligstellen.92

3.3.1 Conserverende aanslag en goede trouw
Er is discussie geweest over de vraag of de regelgeving omtrent de conserverende aanslag
wel verenigbaar is met het Unierecht en de goede trouw. Zo is het van belang dat een

83 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, artikel 7.5 aant. 1.
84 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, artikel 7.5 aant. 1.7.1.
85 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, artikel 7.5 aant. 1.7.1- 1.7.3; Vakstudie Inkomstenbelasting 02, Artikel 4.16
aant. 9.3.
86 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, artikel 7.5 aant. 1.7.2.
87 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, artikel 7.5 aant. 1.2.1 en 1.4.1.
88 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, artikel 7.5 aant. 1.4.1.
89 Cursus Belastingrecht IB.2.3.4.A, IB.2.3.5.B.b4 en IB.2.3.5.D.a.
90 Cursus Belastingrecht IB.2.3.5.B.b4, IB.2.3.5.D.a.
91 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, Artikel 4.16 aant. 9.
92 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, Artikel 4.16 aant. 9.1.
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overeenkomst die twee staten met elkaar sluiten, te goeder trouw dient te worden uitgelegd
op grond van art. 31 lid 1 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht.93

In 2009 oordeelde de Hoge Raad dat het opleggen van een conserverende aanslag bij
emigratie in het kader van een aanmerkelijk belang niet in strijd is met de goede
verdragstrouw.94 Voordelen uit vervreemding van aandelen zijn slechts belastbaar in de
staat waar de vervreemder woonachtig is. Als een in Nederland gevestigde
aanmerkelijkbelanghouder emigreert naar een staat waarmee Nederland een verdrag ter
voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, kan de conserverende aanslag niet in
strijd zijn met de goede trouw.95 Er wordt belasting geheven over de aandelen die tot het
aanmerkelijk belang horen voor de periode dat de aanmerkelijkbelanghouder binnenlands
belastingplichtige was.96 Er vindt geen verschuiving van heffingsrecht plaats, maar het gaat
om het innen van een belastingschuld over de waardeaangroei uit de binnenlandse
periode.97 Door de conserverende aanslag op te leggen en later te innen wordt beoogd het
aanmerkelijk belang dat in de binnenlandse periode is opgebouwd te belasten op een
vergelijkbare manier als wanneer de aanmerkelijkbelanghouder in Nederland gevestigd was
gebleven.98 Het voordeel dat belast wordt, wordt geacht te zijn genoten op het moment
direct voorafgaand aan de emigratie.

Het opleggen van een conserverende aanslag is dus toegestaan met inachtneming van het
Unierecht. Om deze aanslag te kunnen invorderen is overigens wel vereist dat de
invordering plaatsvindt op grond van een handeling waarvan het heffingsrecht in het
belastingverdrag is toegekend aan Nederland. Wanneer dit niet aanwezig is, is sprake van
strijd met de goede trouw en mag de conserverende aanslag niet worden ingevorderd.99

Ook kan er strijd zijn met de goede trouw als een voordeel wordt belast, terwijl dit op grond
van het belastingverdrag ter heffing is toegewezen aan de staat van emigratie.100

3.3.2 Unierecht
Het is de vraag of heffing bij emigratie een ongerechtvaardigde belemmering van de vrijheid
van vestiging met zich meeneemt.101 Hierbij moet vastgesteld worden of de bepaling
noodzakelijk en proportioneel is. Als het doel is om belastinguitstel uit te sluiten is dit niet
per definitie noodzakelijk of proportioneel. De conserverende aanslag bij emigratie is gericht
op het beperken van het risico op emigratie en het daarmee mislopen van
belastinginkomsten. Dit kan bijvoorbeeld door waarborgsommen of andere noodzakelijke
garanties om belastingheffing veilig te kunnen stellen bij emigratie. Als het doel van de
maatregel is om te heffen over waardevermeerderingen bij emigratie is dit toegestaan als
het gaat over de periode voor de emigratie. Een aanslag die na een aantal jaar vervalt, valt
hier niet onder.102

De heffing over aanmerkelijk belang bij emigratie was in strijd met Unierecht geacht in de

93 HR 5 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8403, r.o. 3.5.
94 HR 20 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:AZ2232, r.o. 4.3.3; Cursus Belastingrecht IB.4.6.1.I.a.
95 Cornelisse, FED 2017/8, p. 1; HR 20 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BD5468, r.o. 3.7.
96 HR 16 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:65, r.o. 3.2.5; HR 20 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:AZ2232, r.o. 4.3.3.
97 HR 20 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:AZ2232, r.o. 4.3.1 en 4.3.3; HR 16 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:65, r.o.
3.2.2.
98 Cornelisse, FED 2017/8, p. 1.
99 Foesenek, WFR 2020/14, p. 84; HR 15 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN8728, r.o. 4.4.6 en 4.4.7.
100 HR 20 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:AZ2232, r.o. 4.3.1; HR 20 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BD5468, r.o.
3.7; HR 16 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:65, r.o. 3.2.3.
101 Cursus Belastingrecht IB.4.6.I.a
102 HvJ EG 21 november 2002, C-436/00, ECLI:EU:C:2002:704 (Zaak X en Y), r.o 59; Cursus Belastingrecht archief
2019/IB.4.6.1.I.d.
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uitspraak van Hughes de Lasteyrie du Saillant. De vrijheid van vestiging verzette zich ertegen
dat een lidstaat ter voorkoming van belastinguitstel een systeem zou invoeren waarbij de
waardevermeerderingen werden belast als de belastingplichtige zou emigreren.103 Het
gegeven dat iemand emigreert betekent niet per definitie dat de belastingplichtige
belastinguitstel wil bewerkstelligen. Emigratie kan dan ook geen inbreuk op de vrijheden
rechtvaardigen.104

Er zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat een conserverende aanslag in strijd is
met Unierecht. Voor een conserverende aanslag bij emigratie binnen de Europese Unie
hoeft geen zekerheid meer te worden gesteld. Er zijn maatregelen getroffen om dubbele
heffing te voorkomen in het geval dat de woonstaat heft over vervreemdingsvoordelen. Ook
wordt rekening gehouden met waardedaling die plaatsvindt na opleggen van de
conserverende aanslag.105 In de zaak N is overwogen dat een beroep op het recht van vrij
verkeer mogelijk is als de aanmerkelijkbelanghouder een aanslag krijgt vanwege de
emigratie en hiermee wordt benadeeld ten opzichte van binnenlands belastingplichtigen.106

Heffing over aanmerkelijk belang direct voorafgaand aan de emigratie is niet in strijd met de
vrijheden die zijn vastgelegd in het Unierecht, als er uitstel van betaling wordt verleend
zonder aanvullende voorwaarden totdat de aandelen daadwerkelijk worden vervreemd.
Tevens dient de belasting die bij een vervreemding na emigratie wordt geheven niet hoger
te zijn dan de belasting die zou zijn geheven over de vervreemding als de
aanmerkelijkbelanghouder binnenlands belastingplichtige was gebleven.107 Het stellen van
zekerheid is niet langer nodig ten aanzien van de eventuele invordering van de
conserverende aanslag. De conserverende aanslag is dan ook niet in strijd met het
Unierecht.108

3.3.3 Wetswijziging
Tot 15 september 2015 verviel de conserverende aanslag na verloop van tien jaar. Maar het
vervallen van de aanslag na tien jaar bij emigratie is afgeschaft. Daarnaast is bepaald dat een
dividenduitkering leidt tot het intrekken van het uitstel van betaling van de conserverende
aanslag.109 Er geldt een overgangsrecht voor conserverende aanslagen die zien op inkomen
uit aanmerkelijk belang over belastbare feiten van voor 15 september 2015.110 Pas wanneer
het uitstel van betaling is geëindigd en er wordt niet of te laat betaald zal invorderingsrente
worden berekend.111

3.3.4 Uitstel van betaling
Bij de vervreemding van de aandelen wordt in beginsel het uitstel van betaling ingetrokken,
maar onder voorwaarden kan de aanmerkelijkbelanghouder verzoeken om het uitstel van
betaling voort te zetten ondanks de vervreemding. Ten eerste is dit mogelijk bij
vervreemding van de aandelen doordat de aanmerkelijkbelanghouder in een juridische fusie
of splitsing betrokken wordt (art. 4.16 lid 1 onderdeel d, Wet IB 2001). De aandelen,
winstbewijzen en andere vermogenstitels die in dat kader ontvangen worden nemen dan de

103 HvJ EG 11 maart 2004, C-9-02, ECLI:EU:C:2004:138 (Hughes de Lasteyrie du Saillant), r.o. 69.
104 HvJ EG 11 maart 2004, C-9-02, ECLI:EU:C:2004:138 (Hughes de Lasteyrie du Saillant), r.o. 50-51.
105 Cursus Belastingrecht IB.2.3.5.D.b.
106 Hvj EG 7 september 2006, C-470/04, ECLI:EU:C:2006:525 (Zaak N); Cursus Belastingrecht IB.2.3.5.D.b.
107 Hvj EG 7 september 2006, C-470/04, ECLI:EU:C:2006:525 (Zaak N).
108 Cursus Belastingrecht IB.2.3.5.D.b.
109 Stevens, WFR 2019/71, p. 413; Hoogeveen, in: Cursus Belastingrecht IB.2.3.5.B.b4 en IB.2.3.5.D.a; Vakstudie
Inkomstenbelasting 02, Artikel 4.16 aant. 9.6.
110 Cursus Belastingrecht IB.2.3.5.B.b4, IB.2.3.5.D.a; Vakstudie Inkomstenbelasting 02, Artikel 4.16 aant. 9.1 en
9.6.
111 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, Artikel 4.16 aant. 9.5.
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plaats in van het vervreemde aanmerkelijk belang. Ten tweede is dit mogelijk als
aanmerkelijk belang wordt betrokken in een vervreemding in de zin van een overgang onder
algemene titel (art. 4.16 lid 1 onderdeel e Wet IB 2001). In dat geval kan de ontvanger
nadere voorwaarden stellen, zoals dat de verkrijger van het aanmerkelijk belang zich
verbindt voor de belastingschuld waarvoor het uitstel was verleend. Ten derde is dit
mogelijk als belastingschuldige ophoudt aanmerkelijkbelanghouder te zijn, bijvoorbeeld
door vervreemding van een deel of zijn gehele aanmerkelijk belang (art. 4.16 lid 1 onderdeel
g Wet IB 2001).112

3.3.5 Kwijtschelding van de aanslag
Naast het intrekken van het uitstel van betaling kan de conserverende aanslag ook worden
kwijtgescholden onder bepaalde voorwaarden, die zijn vastgelegd in art. 26 lid 2 IW 1990 en
art. 25 lid 8 IW 1990. Dit betreft de volgende voorwaarden:

 Als Nederlandse dividendbelasting wordt betaald en wordt ingehouden op de reguliere
voordelen die de in Nederland gevestigde vennootschap uitkeert aan de geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder;

 Als zich na de emigratie waardevermindering van het aanmerkelijk belang voordoet dan
kan het deel aan waardevermindering worden kwijtgescholden;

 Als belasting wordt geheven in het buitenland over het vervreemdingsvoordeel, maar
de kwijtschelding betreft dan enkel dat deel van de conserverende aanslag;

 Bij aanslagen die zijn opgelegd betreffende emigraties voor 15 september 2015, vindt
kwijtschelding plaats na het verstrijken van de tienjaarstermijn. Deze termijn vangt aan
bij het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft.

Bij aanslagen die zijn opgelegd betreffende emigraties voor 15 september 2015, vindt
kwijtschelding plaats na het verstrijken van de tienjaarstermijn. Deze termijn vangt aan bij
het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft. Kwijtschelding wordt
toegekend bij een voor bezwaar en beroep vatbare beschikking. Er staan dan nog
rechtsmiddelen open voor de belastingplichtige om de hoogte van de in de beschikking
verleende kwijtschelding aan te vechten.113

3.4 Deelconclusie
In dit hoofdstuk staat de huidige fiscale positie van de geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder centraal.

De geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder is buitenlands belastingplichtige en de
regelgeving omtrent aanmerkelijk belang geldt alleen als hij aanmerkelijk belang heeft in een
in Nederland gevestigde vennootschap en voorheen in Nederland heeft gewoond. Tevens
geldt de meesleepregeling en meetrekregeling voor de geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder. Vanwege het boxensysteem zijn verliezen uit aanmerkelijk
belang alleen te verrekenen met inkomen uit aanmerkelijk belang. Vermogensbestanddelen
die ter beschikking worden gesteld aan een vennootschap waarin de buitenlands
belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft worden aangemerkt als een resultaat uit
overige werkzaamheden.

Bij emigratie wordt een conserverende aanslag opgelegd en hiervoor wordt direct uitstel van

112 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, Artikel 4.16 aant. 9.7.
113 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, Artikel 4.16 aant. 9.8.
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betaling verleend. Deze aanslag ziet op inkomen waar de fiscus over wil heffen maar dit nog
niet kan omdat het inkomen nog niet is gerealiseerd. Bij emigratie houdt de
aanmerkelijkbelanghouder op binnenlands belastingplichtige te zijn en het inkomen uit
aanmerkelijk belang wordt als te conserveren inkomen aangemerkt. Door de emigratie is
sprake van een fictieve vervreemding. Tot 15 september 2015 verviel de conserverende
aanslag na verloop van tien jaar, maar deze vervalt niet meer.

Een overeenkomst tussen twee staten dient te goeder trouw te worden uitgelegd. Het
opleggen van een conserverende aanslag is niet in strijd met de goede verdragstrouw. Er
vindt geen verschuiving van het heffingsrecht plaats, omdat het gaat om de waardeaangroei
van aandelen die is opgebouwd in de binnenlandse periode. Met de conserverende aanslag
wordt het aanmerkelijk belang dat in de binnenlandse periode is opgebouwd op een
vergelijkbare manier belast als wanneer aanmerkelijkbelanghouder in Nederland was
gebleven. Om de conserverende aanslag te kunnen invorderen is overigens wel vereist dat
invordering plaatsvindt op grond van een handeling waarvan het heffingsrecht is toegekend
aan Nederland.

Er zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de conserverende aanslag niet in
strijd is met het Unierecht. Zo hoeft bij emigratie binnen de Europese Unie geen zekerheid te
worden gesteld en zijn er maatregelen om dubbele heffing te voorkomen in het geval de
woonstaat heft over de vervreemdingsvoordelen. Heffing over het aanmerkelijk belang
direct voorafgaand aan de emigratie is niet in strijd met Unierecht als er uitstel van betaling
wordt verleend zonder aanvullende voorwaarden totdat de aandelen daadwerkelijk worden
vervreemd. Ook mag de belasting die bij vervreemding na emigratie wordt geheven niet
hoger zijn dan de belasting die hierover zou zijn geheven als hij binnenlands
belastingplichtige was gebleven. Het stellen van zekerheid is niet langer nodig ten aanzien
van de eventuele invordering van de conserverende aanslag. De conserverende aanslag is
dan ook niet in strijd met het Unierecht.
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4 Gevolgen voor de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder
In dit hoofdstuk ga ik in op wat de wet betekent voor de geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder met een aanmerkelijk belang in een Nederlandse onderneming.
Ik beschrijf wat er verandert in zijn fiscale positie ten opzichte van de situatie tot en met
2022 zoals beschreven in hoofdstuk 3, zodat de verschillen met de huidige situatie duidelijk
worden.

4.1 Fictieve vervreemding
Zoals eerder beschreven wordt een aanmerkelijkbelanghouder na emigratie een buitenlands
belastingplichtige en wordt er een fictief vervreemdingsvoordeel berekend over een
aanwezige bovenmatige schuld.114 Er wordt een fictief regulier voordeel in aanmerking
genomen. Hierbij wordt uitgegaan van de situatie dat de aanmerkelijkbelanghouder in
Nederland was blijven wonen en zijn schulden had afgelost. In dat geval was er een negatief
fictief regulier voordeel in aanmerking genomen (art. 4.14a lid 1 onderdeel b Wet IB 2001).
Bij de aanwezigheid van een bovenmatige schuld wordt het fictieve vervreemdingsvoordeel
vermeerderd met dit negatieve bedrag (art. 4.14d Wet IB 2001). Hierdoor wordt het fictieve
vervreemdingsvoordeel bij emigratie verlaagd en de conserverende aanslag wordt op een
lager bedrag of helemaal niet vastgesteld.115 Ik zal dit uitleggen aan de hand van een
voorbeeld.

Voorbeeld 3
Een aanmerkelijkbelanghouder heeft een lening afgesloten van € 1.000.000 bij zijn eigen
vennootschap. Het bovenmatige deel van de schuld is dan € 300.000 en dit wordt in
aanmerking genomen als een fictief regulier voordeel. Het maximumbedrag wordt dan ook
aangepast naar € 1.000.000. De aanmerkelijkbelanghouder emigreert en er is sprake van een
fictieve vervreemding waarover moet worden afgerekend. De waarde in het economische
verkeer van de aandelen is € 1.200.000 en de verkrijgingsprijs is € 300.000, wat betekent dat
het vervreemdingsvoordeel € 900.000 is. Dit bedrag wordt verminderd met het bovenmatige
deel van de schulden van € 300.000 wat uitkomt op € 600.000. Er wordt een conserverende
aanslag vastgesteld met een vervreemdingsvoordeel van € 600.000.

Een gehele of gedeeltelijke aflossing van de schuld tussen het emigratiemoment en 31
december van het kalenderjaar telt niet mee, omdat enkel de schulden aan het einde van
het kalenderjaar in aanmerking worden genomen.116 Negatieve of positieve mutaties van
schulden voorafgaand aan de emigratie mogen geen effect hebben op de hoogte van het
vervreemdingsvoordeel zoals genoemd in art. 4.14d Wet IB 2001.117 Daarnaast werken de
regelingen voor verbonden personen zoals genoemd in art. 4.14b lid 1 Wet IB 2001 door
naar de conserverende aanslag van de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder.118

Een aanmerkelijkbelanghouder kan na emigratie een geldlening aangaan voor een
bovenmatig bedrag. Het gevolg hiervan is dat van de conserverende aanslag die na emigratie
is opgelegd, het uitstel van betaling wordt beëindigd. De conserverende aanslag wordt voor
dit punt ingevorderd en over het bovenmatige bedrag wordt belasting geheven in box 2.119

4.2 Wetgeving buitenlands belastingplichtigen
Op grond van een belastingverdrag kan Nederland niet heffen over het fictief regulier

114 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1191 en 1192.
115 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 13 en 25.
116 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1190 en 1191.
117 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 26.
118 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1193.
119 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1188 en 1193; Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 25.
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voordeel van een excessieve lening als de aanmerkelijkbelanghouder reeds is geëmigreerd
op het moment van inwerkingtreding van de wet. Dit geldt ook als de
aanmerkelijkbelanghouder op het moment van de emigratie nog niet te veel heeft geleend
van de vennootschap. Er is dan bij de emigratie nog geen negatief fictief regulier voordeel in
aanmerking genomen (art. 4.14d Wet IB 2001). Bij de emigratie is wel een conserverende
aanslag opgelegd. Als de aanmerkelijkbelanghouder meer leent dan het maximumbedrag na
de emigratie, zal de conserverende aanslag worden ingevorderd voor dit meerdere bedrag.
Pas als er meer dan het maximumbedrag wordt geleend zal een fictief regulier voordeel in
aanmerking worden genomen.120

Dit is bijvoorbeeld het geval als een aanmerkelijkbelanghouder in het buitenland woont en
een vennootschap in Nederland heeft en hij leent een bedrag van € 500.000 van deze
vennootschap. Er is op dat moment nog niets aan de hand, want hij blijft met zijn lening
onder het maximumbedrag. Als hij het jaar erop nog eens € 300.000 leent, dan komt hij voor
€ 100.000 boven het maximumbedrag uit en heeft hij een fictief regulier voordeel dat belast
zal worden via de conserverende aanslag.

Ook als op gelijke wijze reeds belasting is geheven in het buitenland, heeft Nederland geen
heffingsrecht over de excessieve lening (art. 25c lid 1 onderdeel b IW 1 1990). Dit zal
overigens niet zo veel voorkomen aangezien er voor zover bekend geen andere landen zijn
die op deze manier belasting heffen over een te hoge schuld van de eigen vennootschap.121

4.3 Conserverende aanslag
De wet brengt ook gevolgen met zich mee voor het opleggen en invorderen van de
conserverende aanslag. In deze paragraaf ga ik hier verder op in.

4.3.1 Hoogte van de conserverende aanslag
Als het vervreemdingsvoordeel een positief bedrag is, wordt dit aangemerkt als een te
conserveren inkomen en er wordt een conserverende aanslag opgelegd. Hierover wordt
uitstel van betaling verleend.122 Als fictief regulier voordeel in aanmerking is genomen, mag
dit in mindering worden gebracht op het vervreemdingsvoordeel (art. 4.13 lid 1 onderdeel f
Wet IB 2001). Deze verlaging wordt vastgesteld op het in aanmerking te nemen
vervreemdingsvoordeel waarvoor een conserverende aanslag wordt opgelegd (art. 4.14d
Wet IB 2001 en art. 4.16 lid 1 onderdeel h Wet IB 2001).123 De conserverende aanslag die bij
emigratie wordt vastgesteld wordt hierdoor lager vastgesteld, maar niet tot een negatief
bedrag. Hierdoor wordt voorkomen dat het vrije verkeer van personen ongerechtvaardigd
wordt belemmerd en dubbele heffing bij emigratie wordt voorkomen.124

4.3.2 Invordering van de conserverende aanslag
Bij emigratie leidt het negatieve fictieve voordeel niet tot een directe belastingteruggaaf
terwijl eerder fictief regulier voordeel wel direct belast is geweest. De
aanmerkelijkbelanghouder moet dan maar hopen dat hij die aftrekpost uiteindelijk kan
effectueren.125 Als de aanmerkelijkbelanghouder na emigratie weer een bedrag leent van de
vennootschap leidt dit pas tot invordering van de conserverende aanslag als de totale schuld
boven het maximumbedrag uitkomt. De conserverende aanslag wordt ingevorderd door het

120 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1192.
121 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1192.
122 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 11 en 13.
123 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1189.
124 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 11 en 25.
125 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1189 en 1190.
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gedeelte dat boven het maximumbedrag uitkomt te belasten in box 2 (art. 25c IW 1990).126

Als een dividenduitkering niet wordt gebruikt om de schuld mee af te lossen betekent dat
niet dat de conserverende aanslag niet zal worden geïnd. Er wordt enkel niet ingevorderd als
bij emigratie een negatief fictief regulier voordeel in aanmerking is genomen conform
voorgesteld art. 4.14dWet IB 2001. Als de aanmerkelijkbelanghouder niet teveel heeft
geleend van de vennootschap en er dus geen fictief regulier voordeel in aanmerking is
genomen, kan de dividenduitkering juist wel leiden tot invorderen van de conserverende
aanslag en dan wordt de daarop volgende schuldaflossing niet in aanmerking genomen.127

Eerder in aanmerking genomen fictief regulier voordeel wordt in mindering gebracht bij de
emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder op basis van voorgestelde art. 4.14d Wet IB
2001.128

Als in een binnenlandse situatie een bovenmatige lening wordt aangegaan, wordt bij de
aanmerkelijkbelanghouder een negatief fictief regulier voordeel vastgesteld. Wanneer hij de
lening vervolgens aflost, kan hij de betaalde belasting verrekenen met overige inkomsten uit
aanmerkelijk belang of in aanmerking nemen als een verlies uit aanmerkelijk belang.129

Indien een aanmerkelijkbelanghouder voor een bovenmatig bedrag leent, wordt hij hiervoor
belast. Als hij vervolgens emigreert en de lening na emigratie aflost, kan hij de betaalde
belasting niet op dezelfde wijze verrekenen als een binnenlands belastingplichtige. Dit kan
wel worden geaccepteerd. De eerdere heffing over het fictief regulier voordeel leidt namelijk
tot vermindering van de conserverende aanslag. Het fictief regulier voordeel wordt op die
manier verrekend.130

Als zowel de lening als de aflossing plaatsvindt na het moment van emigratie, is dit anders.
Op het moment dat de aanmerkelijkbelanghouder na de emigratie een bovenmatige lening
afsluit, zal de conserverende aanslag worden ingevorderd over het fictief regulier voordeel
van deze lening. Wanneer hij de lening weer aflost zou hij dit ingevorderde geld
redelijkerwijs terug moeten krijgen, maar de wet heeft hier niets over geregeld. Op deze
manier ontstaat ongelijkheid in behandeling tussen geëmigreerde en niet geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouders en dit is in strijd met Unierecht. Ook voor de geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder zou de eerder betaalde belasting moeten worden terugbetaald
of verrekend moeten worden.131

4.3.3 Uitstel van betaling
Het verleende uitstel van betaling bij een conserverende aanslag wordt beëindigd wanneer
na emigratie een excessieve lening wordt aangegaan met de vennootschap en er sprake is
van een bovenmatig deel van de schulden. Het uitstel wordt dan enkel voor dit bedrag
beëindigd.132 De feitelijk in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting en
dividendbelasting en de in het buitenland geheven belasting wordt hierop in mindering
gebracht.133

Wanneer er bovenmatige schulden ontstaan of deze toenemen na emigratie van de
aanmerkelijkbelanghouder, wordt het uitstel van betaling ingetrokken. Het regulier voordeel

126 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1191 en 1192.
127 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1194.
128 Cursus Belastingrecht IB.4.5.1.E.f.
129 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1193.
130 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1193.
131 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1193.
132 Stevens, WFR 2019/71, p. 422.
133 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 11.
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wordt toegerekend aan de waardeaangroei bij emigratie die dan nog onbelast is. Bij
emigratie is een conserverende aanslag opgelegd en hierop wordt de Nederlandse belasting
over het inkomen uit aanmerkelijk belang in mindering gebracht. De geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder kan voorkomen dat het uitstel van betaling wordt ingetrokken als
hij aannemelijk maakt dat de schuld is afgenomen en hij in een binnenlandse situatie recht
zou hebben op negatief fictief regulier voordeel, zo volgt uit artikel 25c lid 2 IW 1990.

Art. 25 lid 8 IW 1990 bevat regels over het beëindigen van uitstel van betaling. In aanvulling
hierop wordt in art. 25c IW 1990 het uitstel van betaling beëindigd als de belastingplichtige
na emigratie geld leent van zijn vennootschap. Tevens volgt uit art. 25c lid 1 IW 1990 dat het
uitstel van betaling dat bij emigratie is verleend, zal eindigen als er na emigratie een
bovenmatig deel van schulden aanwezig is.134 Als er na emigratie boven het
maximumbedrag wordt geleend door de aanmerkelijkbelanghouder, zal de conserverende
aanslag op grond van art. 25c IW 1990 worden ingevorderd voor de heffing over het
bovenmatige bedrag in box 2.135 Het bedrag dat als fictief regulier voordeel reeds in aftrek is
genomen ter zake van de emigratie, leidt met de dividenduitkering niet tot invordering van
de conserverende aanslag.136 De aanmerkelijkbelanghouder moet dit dan aannemelijk
maken aan de hand van schriftelijke bescheiden dat de uitkering is gebruikt om de schuld af
te lossen conform art. 4.14d Wet IB 2001 en het totaal van de schulden lager is dan het
voorafgaande jaar.137

Verder volgt uit art. 25c lid 1 onder b IW 1990 dat als er buitenlandse belasting is
verschuldigd over de bovenmatige schulden, dit in mindering wordt gebracht op de
invordering van de conserverende aanslag. Wanneer Nederland juist wel heft over het fictief
regulier voordeel omdat de aanmerkelijkbelanghouder bijvoorbeeld is geëmigreerd naar een
land waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft gesloten en hij na emigratie
buitenlands belastingplichtige blijft in Nederland, wordt de conserverende aanslag
verminderd met deze heffing op grond van voorgestelde art. 25c lid 1 onderdeel a IW
1990.138

4.4 Wijzigingen door de wet

De nieuwe wet brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de
aanmerkelijkbelanghouder na emigratie. In deze paragraaf ga ik hier verder op in.

4.4.1 Excessieve lening
Wanneer de aanmerkelijkbelanghouder leent van de eigen vennootschap staat een
vordering op de vennootschap open. Maar het blijft feitelijk een lening waarop rente- en
aflossingsverplichtingen bestaan.139

Voor de inwerkingtreding van de wet was het mogelijk om onbelast te lenen bij de eigen
vennootschap. Met de nieuwe wet wordt er bij een excessieve lening direct belasting
geheven en na een eventuele dividenduitkering, terugbetaling of vervreemding wordt dit
dus opnieuw belast in box 2 als regulier voordeel of vervreemdingsvoordeel.140 Het is dus

134 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p 27.
135 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1192.
136 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1194.
137 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1194; Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 28; Vakstudie
Invorderingswet 10, Artikel 25 aant. 9.17.

138 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1192.
139 NOB Commissie Wetsvoorstellen 2019, p. 8; Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 7; Van Strien 2022.
140 NOB Commissie Wetsvoorstellen 2019, p. 3.
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niet meer mogelijk om onbelast en onbeperkt te blijven lenen van de eigen vennootschap.
Dit is tevens van toepassing als de aanmerkelijkbelanghouder geld leent van de
vennootschap en dit vervolgens doorleent aan een ander.141 Er wordt inkomen uit box 2
genoten en er is sprake van fictief regulier voordeel door de lening. 142

Het maximumbedrag van de bovenmatige schuld wordt verhoogd met het bedrag dat in het
voorgaande jaar in aanmerking is genomen en dit beoogt dubbele heffing te voorkomen. Als
een geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder niet belast is over zijn bovenmatig deel van de
schuld in de Nederlandse of buitenlandse heffing, kan hij geen aanspraak maken op een
verhoogd maximumbedrag. Het is dan namelijk niet eerder belast en er is dus geen sprake
van dubbele heffing.143

Voor de inwerkingtreding van de wet was er geen regeling waardoor een excessieve lening
bij de eigen vennootschap belast kon worden met inkomstenbelasting. Als een
aanmerkelijkbelanghouder met een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde
vennootschap een lening van minimaal € 700.000 had bij deze vennootschap en vanuit het
buitenland naar Nederland immigreerde, had dit geen gevolgen voor de belastingheffing.

Met de inwerkingtreding van de wet verandert dit. Als een aanmerkelijkbelanghouder met
een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap vanuit het buitenland
immigreert naar Nederland en op dat moment schulden heeft bij die vennootschap, wordt
het maximumbedrag vastgesteld op het bedrag van die schulden, maar minstens € 700.000
(art. 4.14c lid 1 Wet IB 2001). Er is een delegatiebepaling opgenomen in art. 4.14c lid 2 Wet
IB 2001. Om het maximumbedrag vast te stellen kunnen bij algemene maatregel van bestuur
aanvullende regels worden gesteld. Dit gaat om de situaties dat de belastingplichtige
remigreert naar Nederland of als hij als buitenlands belastingplichtige al een aanmerkelijk
belang had in een vennootschap die in Nederland gevestigd is. Op dit moment is er nog geen
delegatiebepaling vastgesteld.144

4.4.2 Partners en/of verbonden personen
Als een aanmerkelijkbelanghouder huwt, kwalificeren de partners als fiscaal partners. De
regelgeving omtrent fiscaal partners en verbonden personen voor binnenlands
belastingplichtigen gelden ook voor de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder met
betrekking tot de wet. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet was dat ook al zo.
Maar met de inwerkingtreding van de wet ontstaat er een bovenmatige schuld voor beide
partners als zij een bovenmatige lening aangaan bij de vennootschap.145 De
aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner kunnen beiden zelfstandig of gezamenlijk
maximaal € 700.000 lenen van de vennootschap waar een of beide van hen een
aanmerkelijk belang in bezit.146

4.4.3 Overgangsrecht
In de wet is overgangsrecht opgenomen. De aanmerkelijkbelanghouder heeft tot eind 2023
de tijd om schulden bij de eigen vennootschap tot het bovenmatige bedrag terug te brengen.
Als dit niet lukt, wordt een fictief regulier voordeel in de heffing betrokken. Er wordt dan een
vervreemdingskorting verleend die pas geëffectueerd kan worden als de aandelen die het
aanmerkelijk belang vormen volledig worden verkocht en dus vervreemd. Als in 2023 een

141 NOB Commissie Wetsvoorstellen 2019, p. 7.
142 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 7; Van Strien 2022.
143 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 20.
144 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 24-25.
145 NOB Commissie Wetsvoorstellen 2019, p. 8.
146 Boer & Heithuis, WFR 2020/175, p. 1188.
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bedrag als fictief regulier voordeel is belast, mag dit worden verrekend met winst uit een
eventuele toekomstige verkoop van de aandelen. De dubbele heffing wordt dus pas
voorkomen als het aanmerkelijk belang wordt verkocht. Wanneer er een negatief fictief
regulier voordeel is, wordt de aanmerkelijkbelanghouder gemotiveerd om de schuld aan de
vennootschap af te lossen. Met de aflossing van deze schuld kan de
aanmerkelijkbelanghouder vervolgens de voorkoming van dubbele heffing genieten.
Hiermee wordt voor 2023 voorkomen dat bij de verkoop van de vennootschap deze
bedragen dubbel worden belast.147

Dit geldt niet voor fictief reguliere voordelen van na 2022 en ook niet voor
dividenduitkeringen. Doordat het excessieve gedeelte van de lening wordt belast als fictief
regulier voordeel en er beperkte mogelijkheden zijn tot verrekening blijft een risico op
dubbele heffing aanwezig.148 In geval van emigratie geldt de aanvullende voorwaarde dat
dit voordeel reeds in de Nederlandse heffing moet zijn betrokken of in een vergelijkbare
buitenlandse regeling. Wanneer Nederland op grond van een belastingverdrag een beperkt
heffingsrecht heeft, dan lijkt dat voldoende te zijn om hier aan te voldoen. Als er geen
heffing is geweest door de werking van een belastingverdrag dan geldt die verhoging niet
aangezien er dan geen dubbele heffing is geweest.149 De wet bevat tevens een algemene
anticumulatieregeling. Als de schuld wordt afgelost kan hoogstens het eerder belaste fictief
regulier voordeel in aftrek worden gebracht in box 2 als negatief fictief regulier voordeel en
dubbele belasting wordt hiermee voorkomen.150

4.5 Deelconclusie
In dit hoofdstuk staan de gevolgen van de nieuwe wet voor de geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder centraal. Voor de inwerkingtreding van de wet was het mogelijk
om onbelast te lenen bij de eigen vennootschap. Vanaf 2023 kan de
aanmerkelijkbelanghouder niet langer onbeperkt en onbelast lenen van de vennootschap.
Dit geldt ook bij een lening van de vennootschap die vervolgens wordt doorgeleend.
Daarnaast wordt het bedrag dat in een jaar als excessieve lening is belast voor het volgende
jaar bij het maximumbedrag geteld. Bij emigratie geldt dat het voordeel in de Nederlandse
heffing of in een vergelijkbare buitenlandse regeling moet zijn betrokken. Verder geldt een
anticumulatieregeling waarbij bij een aflossing van de schuld hoogstens het eerder belaste
fictief regulier voordeel in aftrek mag worden gebracht in box 2 als negatief fictief regulier
voordeel.

Voor de inwerkingtreding van de wet kon een aanmerkelijkbelanghouder die naar Nederland
immigreerde en een excessieve lening had gesloten bij de eigen in Nederland gevestigde
vennootschap niet belast worden. Na de inwerkingtreding van de wet zal deze
aanmerkelijkbelanghouder bij immigratie belast worden over schulden hoger dan € 700.000.

Als een aanmerkelijkbelanghouder emigreert, heeft hij een fictief vervreemdingsvoordeel en
hierover wordt een conserverende aanslag opgelegd en uitstel van betaling verleend. Na
emigratie leidt het aangaan van een excessieve lening tot het eindigen van het uitstel van
betaling van de conserverende aanslag en het innen van de conserverende aanslag voor dit
bedrag. Als later de lening volledig wordt afgelost, doet dit deze eerdere invordering niet
teniet. Als Nederland heft over het fictief regulier voordeel, wordt de conserverende aanslag

147 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 15; NOB Commissie Wetsvoorstellen 2019, p. 2.
148 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 15; NOB Commissie Wetsvoorstellen 2019, p. 2.
149 Stevens, WFR 2019/71, p. 420 en 421.
150 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, Artikel 4.16 aant. 1.21.1.
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verminderd met deze heffing. De conserverende aanslag zal niet worden ingevorderd als bij
emigratie een negatief fictief voordeel in aanmerking genomen is.

Op grond van een belastingverdrag kan Nederland niet heffen over het fictief regulier
voordeel van een excessieve lening als de aanmerkelijkbelanghouder reeds is geëmigreerd
op het moment van inwerkingtreding van de wet. Bij een excessieve lening na emigratie zal
fictief regulier voordeel in aanmerking worden genomen. Nederland zal wel heffen over
fictief regulier voordeel als er sprake is van emigratie naar een land waarmee Nederland
geen belastingverdrag heeft gesloten. De aanmerkelijkbelanghouder blijft voor Nederland
een buitenlands belastingplichtige en er wordt geheven over het fictief regulier voordeel. Als
op gelijke wijze reeds in buitenland belasting is geheven dan heeft Nederland geen
heffingsrecht over de lening.
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5 De wet en het OESO-modelverdrag

In dit hoofdstuk bespreek ik wat de fiscale positie van de geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder is, waarbij ik in navolging van hoofdstuk 4 dieper in ga op de
gesloten belastingverdragen. Ik onderzoek wat er in de belastingverdragen is geregeld voor
de aanmerkelijkbelanghouder en richt mij hierbij met name op jurisprudentie en het
OESO-modelverdrag.

5.1 Heffingsrecht over een fictie
In de Nederlandse wetgeving is het mogelijk om een fictieve inkomstenbron te hebben, zoals
fictief loon of fictief regulier voordeel. Of er heffingsrecht bestaat over een voordeel uit een
fictie, moet worden beoordeeld aan de hand van het Verdrag vanWenen inzake het
verdragenrecht. Definities in een verdrag worden uitgelegd naar de algemene betekenis in
de context en het doel en voorwerp van het betreffende verdrag.151

Een belastingverdrag staat niet zomaar heffing toe op basis van een fictie. De aanwezigheid
van een fictie in de nationale wetgeving leidt dan ook niet automatisch tot een uitbreiding
van het Nederlandse heffingsrecht.152 Dat er een fictie in de nationale wetgeving is
opgenomen en een vergelijkbare bepaling niet is opgenomen in het andere verdragsland,
betekent niet dat eenzijdig de heffingsbevoegdheid naar Nederland getrokken kan
worden.153

Heffing aan Nederland wordt enkel toegekend als de inkomsten aan Nederland zijn
toegewezen in het verdrag.154 Als twee staten een verdrag sluiten met een bepaling waarin
staat dat de ene staat uitsluitend het heffingsrecht heeft over een inkomensbestanddeel,
kan de andere lidstaat dit niet opzij schuiven door in de nationale wetgeving een bepaling op
te nemen die het heffingsrecht aan de eigen lidstaat toekent en daarmee afwijkt van de
bepaling in het belastingverdrag.155 Met een fictie in de Nederlandse wetgeving die de
wetgeving van de andere lidstaat niet kent, kan dus niet eenzijdig de verschuiving van het
heffingsrecht zoals dit in het belastingverdrag staat teweeg worden gebracht. Wanneer de
andere lidstaat kenbaar deze verschuiving accepteert, kan Nederland heffen op grond van
de fictie conform het verdrag. Hieruit kan worden afgeleid dat Nederland onder de huidige
belastingverdragen over fictief regulier voordeel in beginsel geen heffingsrecht kan
effectueren.156

Er kan in de basis dus geen heffingsrecht worden uitgeoefend over fictief regulier voordeel
dat voortvloeit uit de wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Het is hierbij niet relevant
of Nederland volgens nationale wetgeving heffingsbevoegd is. De heffingsbevoegdheid die in
het verdrag is toegekend kan dus niet zomaar opzij worden geschoven door de eenzijdige
werking van nationale wetgeving.157

Onder veel verdragen heeft Nederland een heffingsrecht over dividend en een fictie kan hier
ook onder vallen. In paragraaf 5.2 ga ik dieper in op het begrip dividend. De vraag is dan of
fictief regulier voordeel in overeenstemming is met de goede verdragstrouw. Het is

151 Foesenek, WFR 2020/14, p. 81.
152 HR 5 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8398 r.o. 3.4.3.
153 HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2497 r.o. 2.3.3.
154 HR 5 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8398 r.o. 3.4.3.
155 HR 5 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8403, r.o. 3.5.
156 Arts, WFR 2019/247, p. 1493; Boer & Vloet, WFR 2021/163, p. 1168; Foesenek, WFR 2020/14, p. 83; HR 5
september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8398 r.o. 3.4.4.
157 HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2497 r.o. 2.3.2.
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bepalend of er een verschuiving in de heffingsbevoegdheid kan optreden. Dit kan gebeuren
bij een buitenlands belastingplichtige aanmerkelijkbelanghouder aan wie geen
conserverende aanslag is opgelegd, of waarvan deze reeds is of zal worden
kwijtgescholden.158 Een fictieve dividenduitkering kan ertoe leiden dat Nederland
heffingsrecht naar zich toetrekt als de lening en het fictieve dividend feitelijk betrekking
hebben op winstreserves die zijn ontstaan na de emigratie. Nederland zal dan gehouden zijn
om het heffingsrecht over het fictieve reguliere voordeel dividend afzonderlijk te regelen in
de belastingverdragen.159

Nederland voert het heffingsrecht uit met de conserverende aanslag. Als de winst uit
aanmerkelijk belang belast is geworden, moet het woonland voorkoming van dubbele
belasting verlenen. Als het belastingverdrag een regeling heeft getroffen, geldt meestal een
heffingsrecht voor Nederland tegen het nationale tarief van 26,9%.160 In die situatie kan de
op grond van nationale wet opgelegde conserverende aanslag in beginsel ook onder het
belastingverdrag worden geëffectueerd.161

5.2 OESO-modelverdrag
Het Nederlandse heffingsrecht met betrekking tot de nieuwe wetgeving wordt bepaald aan
de hand van het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland
en het woonland na emigratie.162 Belastingverdragen worden grotendeels gebaseerd op het
OESO-modelverdrag. Dit is een modelverdrag waarin de heffingsbevoegdheid tussen
lidstaten wordt verdeeld.163 In het OESO-modelverdrag zijn verschillende artikelen
opgenomen die voor de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder relevant kunnen zijn en
deze bespreek ik in deze paragraaf.

Art. 3: Algemene begripsbepalingen
Art. 3 lid 2 van het OESO-modelverdrag verwijst naar de uitleg in het nationaal recht voor de
uitleg van begrippen die in het verdrag niet worden verklaard.164 Als het verdrag geen
definitie geeft van bepaalde begrippen, moet er worden gekeken naar de betekenis die in
het nationaal recht wordt gegeven aan deze begrippen. Deze nationale fictie werkt niet door
als dit leidt tot een resultaat die een of beide partijen niet beoogd hebben of als de context
een andere interpretatie vraagt.165 De context wordt bepaald door wat de beide
verdragslanden bedoeld hebben en hebben willen afspreken op het moment van
ondertekening of inwerkingtreding van het verdrag. Ook de betekenis van begrippen in de
nationale wetgeving van beide verdragslanden weegt hierbij mee.166

Art. 7: Winst uit onderneming
In het buitenland gevestigde aanmerkelijkbelanghouders worden voor hun aandelen belast
als winst uit onderneming. Deze voordelen worden dan niet op basis van het dividendartikel,
maar volgens art. 7, winst uit onderneming, belast.167 Relevant hierbij is dat vanaf de
wetswijziging van de aanmerkelijkbelangregeling in 1997 het voordeel bij de inkoop van

158 Stevens, WFR 2019/71, p. 422.
159 Stevens, WFR 2019/71, p. 423.
160 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, artikel 7.5 aant. 1.7.3.
161 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, artikel 7.5 aant. 6.1.1; Hulten & Kooiman, WFR 2016/188, p.1212.
162 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 12.
163 Arts, WFR 2019/247, p. 1487.
164 Foesenek, WFR 2020/14, p. 81.
165 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, p. 102 & 103; HR 5 september 2003, ECLI:NL:PHR:20
03:AE8398, r.o. 3.4.4; HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2497, r.o. 2.3.2 en 2.3.3; Foesenek, WFR 2020/14,
p. 82, 83.
166 Foesenek, WFR 2020/14, p. 82, 83.
167 Arts, WFR 2019/247, p. 1488.
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eigen aandelen door de aanmerkelijkbelanghouder niet langer als dividend wordt belast
maar als vervreemdingswinst. Dit geldt voor de heffing van inkomstenbelasting over
aanmerkelijkbelangaandelen.168

Een fictief regulier voordeel wordt in de Nederlandse wetgeving aangemerkt als een regulier
voordeel uit aanmerkelijk belang. Als dividend in het belastingverdrag wordt uitgelegd als
een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang, valt het fictief regulier voordeel hier ook
onder. Op grond van het belastingverdrag kan Nederland dan heffen over het fictief regulier
voordeel van een buitenlandse aanmerkelijkbelanghouder in een Nederlandse vennootschap.
Echter is de vraag of dit kan worden geëffectueerd met het oog op de goede verdragstrouw.
Zoals eerder besproken kan Nederland niet eenzijdig met het invoeren van een fictie die de
andere lidstaat niet ken in de eigen nationale wetgeving, de heffingsbevoegdheid van het
belastingverdrag verschuiven. De andere lidstaat zou dit eerst moeten aanvaarden.
Nederland kan dan ook niet zomaar heffen over het fictief regulier voordeel.

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap bevat een uitbreiding van de reguliere
voordelen bij een aanmerkelijk belang voor de inkomstenbelasting, maar voorziet niet in een
wijziging van de Wet DB 1965. Fictief regulier voordeel is niet hetzelfde als fictief dividend.
Daarom is er geen sprake van een uitdeling van winst zoals benoemd in art. 3 lid 1 onderdeel
a Wet DB 1965. Het bovenmatige deel van de schulden blijft een schuld van de
aandeelhouder aan de vennootschap. Op basis van winst uit onderneming kan Nederland
niet heffen over het fictief regulier voordeel.169

Art. 10: Dividenden
Of een excessieve schuld als dividend kan worden belast hangt af van de definitie die wordt
gegeven aan dividend. De aanmerkelijkbelangregeling is in 1997 gewijzigd maar hiermee is
de Wet DB 1965 niet aangepast. Op grond van art. 10 lid 3 van het OESO-modelverdrag
bestaat dividend uit inkomsten uit aandelen en daarmee vergelijkbare rechten en daarnaast
uit inkomsten die als inkomen uit aandelen belast worden op basis van de nationale
wetgeving in de staat waar de vennootschap is gevestigd.170 Dividend wordt geheven bij de
inkoop van eigen aandelen en liquidatie-uitkeringen. Het voordeel wordt belast als
vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang.171

Een dividenduitkering kan in Nederland vallen onder winst uit onderneming (box 1), tot
reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang (box 2) of onder de
vermogensrendementsheffing (box 3). In Nederland gevestigde vennootschappen worden
bij een dividenduitkering belast met dividendbelasting in box 2 over de opbrengst van de
aandelen.172

Het belastbare deel van de excessieve schuld, het fictief regulier voordeel, kan worden
gekwalificeerd als dividend.173 Verkapte dividenduitkeringen vallen tevens onder het
dividendbegrip.174 Om te kunnen spreken van verkapt dividend moet er sprake zijn van een
opbrengst uit aandelen, winstbewijzen en geldleningen, zoals bedoeld in art. 1 Wet DB 1965.
Bij verkapt dividend verkrijgt de aandeelhouder een voordeel en de vennootschap is zich

168 Arts, WFR 2019/247, p. 1489.
169 Arts, WFR 2019/247, p. 1493.
170 Arts, WFR 2019/247, p. 1487.
171 Arts, WFR 2019/247, p. 1488.
172 Arts, WFR 2019/247, p. 1487.
173 Boer & Vloet, WFR 2021/163, p. 1170 en 1173.
174 HR 2 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2034, r.o. 3.4.3 en 4.4.4; HR 9 februari 2007, ECLI:NLHR:2007:AZ8041,
r.o. 3.3.2.
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hiervan bewust.175 Dit is bijvoorbeeld het geval als de vennootschap aan de aandeelhouder
geld betaalt en dit een lening noemt, maar dat voor partijen duidelijk is dat de lening niet zal
of kan worden terugbetaald. Op dat moment heeft het geld de vennootschap reeds verlaten
en er is sprake van een onttrekking.176

Als het voordeel van een excessieve schuld die ontstaat na emigratie niet op basis van het
belastingverdrag belast kan worden, kan gekeken worden of Nederland dit wellicht als
verkapt dividend in aanmerking kan nemen en op die manier de excessieve schulden
belasten.177 Fictief regulier voordeel is echter geen fictief dividend en daardoor geen
uitdeling van winst zoals in art. 3 lid 1 onderdeel a Wet DB 1965. Het bovenmatige deel van
de schulden blijft een schuld van de aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap. Met
de bovenmatige schulden wordt geen voordeel of definitieve vermogensverschuiving
bewerkstelligd.

Of Nederland heffingsrecht kan effectueren, hangt af van de bepalingen in het
belastingverdrag.178 Als het begrip dividend wordt uitgelegd als opbrengst in de zin van de
Wet DB 1965, is heffing op grond van het dividendartikel in een belastingverdrag niet
mogelijk. De nieuwe wet bewerkstelligt geen wetswijziging van de Wet DB 1965 maar gaat
slechts om een uitbreiding van de reguliere voordelen bij een aanmerkelijk belang voor de
inkomstenbelasting.179

Art. 13: Vermogenswinsten
Een aanmerkelijkbelanghouder moet fictief loon in aanmerking nemen als er geen reguliere
arbeidsbeloning wordt uitbetaald. Dit wordt in de toekomst mogelijk als dividend of
vermogenswinst verkregen.180 Bij een regulier aanmerkelijk belang zal het
vermogenswinstartikel van toepassing zijn in plaats van het dividendartikel.181 In het
vermogenswinstartikel waarin het Nederlands heffingsrecht is voorbehouden, wordt voor de
definitie van het begrip vervreemding niet verwezen naar de nationale wetgeving. Het is dan
maar de vraag of de fictieve vervreemding kan worden aangemerkt als een vervreemding in
de zin van het belastingverdrag. Het begrip vervreemding wordt uitgelegd naar nationaal
recht tenzij de context anders vereist.182 Ten aanzien van vermogenswinsten heeft
Nederland geen heffingsrecht.183 Als fictief regulier voordeel al als vermogenswinst
gekwalificeerd kan worden, heeft Nederland dus geen heffingsrecht.

Een aanmerkelijkbelanghouder die is geëmigreerd kan een vermogenswinst realiseren die
van Nederlandse heffing is vrijgesteld met toepassing van het vermogenswinstartikel.184

Nederland heeft in veel gesloten belastingverdragen een uitzondering opgenomen op de
regel dat vermogenswinsten toekomen aan de woonstaat bij in het buitenland gevestigde
aanmerkelijkbelanghouders met een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap.
Dit geldt voor een bepaalde periode na de emigratie uit Nederland. In de wat oudere
verdragen geldt dat doorgaans voor vijf jaar na de emigratie. In de recenter gesloten

175 Vakstudie Vennootschapsbelasting 05, Artikel 3 Wet DB 1965, aant. 2.2.
176 Boer & Vloet, WFR 2021/163, p. 1173; Vakstudie Vennootschapsbelasting 05, Artikel 3 Wet DB 1965, aant. 2.3
en 2.3.1.

177 Kamerstukken II 2019/20, 35496, 3, p. 12; Kamerstukken II 2020/21, 35496, 7, p. 43-44, 46, 49; Kamerstukken
II 2020/21, 35496, 9, p. 31, 34; Boer & Vloet, WFR 2021/163, p. 1173.
178 Arts, WFR 2019/247, p. 1494.
179 Arts, WFR 2019/247, p. 1494.
180 Arts, WFR 2019/247, p. 1493.
181 Arts, WFR 2019/247, p. 1490.
182 Vakstudie Inkomstenbelasting 02, artikel 7.5 aant. 6.1.3.
183 Arts, WFR 2019/247, p. 1492.
184 Boer & Vloet, WFR 2021/163, p. 1170.
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verdragen geldt dit voor de periode dat de conserverende aanslag nog open staat.185

Het heffingsrecht over fictief regulier voordeel kan niet worden geëffectueerd onder de
huidige belastingverdragen. Er is onderzoek gedaan naar een aantal recenter gesloten
belastingverdragen om te beoordelen of deze mogelijkheid bij deze verdragen inmiddels is
opgenomen. Echter ook in deze nieuwe verdragen (Nederland-Chili, Nederland-Bulgarije,
Nederland-Liechtenstein en Wijzigingsprotocol bij belastingverdrag Nederland-Duitsland)
bestaan er geen mogelijkheden om een excessieve schuld als dividenduitkering te
kwalificeren met toepassing van de Nederlandse fictie van het fictief regulier voordeel. De
belastingverdragen met Liechtenstein en Chili lijken deze mogelijkheid zelfs uit te sluiten in
art. 10 lid 6 van de belastingverdragen. Schuldvorderingen worden in dit artikel uitgesloten
van de definitie van dividend.186

Art. 21: Overige inkomsten (restartikel)
Als op grond van andere verdragsartikelen geen heffingsrecht bestaat, is de laatste optie het
restartikel. Voor het restartikel is niet vereist dat er daadwerkelijk betaald is of voordeel is
genoten. Wel moet het gaan om een vorm van inkomen dat niet op basis van een andere
verdragsbepaling aan een van de landen kan worden toegekend.187

Volgens de fictiefloonarresten zou dit artikel niet van toepassing zijn op fictief loon, omdat
dit geen inkomsten zijn die onder dit artikel vallen. De Hoge Raad overwoog dat inkomen uit
fictief loon enkel bestaat in de Nederlandse wetgeving en niet in de woonstaat van
betreffende belastingplichtige. Nederland kan geen heffingsrecht effectueren over dit
fictieve loon. Nationaalrechtelijke fictieve voordelen werken niet door naar een verdrag als
de fictie pas na de ondertekening van het verdrag in de nationale wetgeving is
opgenomen.188

Het fictief regulier voordeel is naar mijn mening vergelijkbaar met het fictief loon. Het
betreft ook een fictieve vorm van inkomen en het fictief regulier voordeel bestaat alleen in
de Nederlandse wetgeving en niet in de andere lidstaten. Daarnaast is het fictief regulier
voordeel pas in nationale wetgeving opgenomen na inwerkingtreding van de nu geldende
verdragen. Over het fictief regulier voordeel kan dan ook geen heffingsrecht geëffectueerd
worden op basis van het restartikel.

5.3 Deelconclusie

In dit hoofdstuk staat de fiscale positie van de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder met
betrekking tot de belastingverdragen en jurisprudentie centraal. Het heffingsrecht wordt
bepaald aan de hand van het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting en
deze zijn gebaseerd op het OESO-modelverdrag. Als een fictie in de Nederlandse wetgeving
is opgenomen, maar niet in de wetgeving van de andere lidstaat, kan dit niet eenzijdig
zorgen voor een verschuiving van het heffingsrecht. Als de andere lidstaat deze verschuiving
accepteert, kan Nederland wel heffen op grond van de fictie. Het excessieve deel van de
schulden blijft een schuld van de aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap en
hiermee wordt geen voordeel of definitieve vermogensverschuiving bewerkstelligd. In de
huidige wetteksten van belastingverdragen kan heffingsrecht over fictief regulier voordeel

185 Arts, WFR 2019/247, p. 1492 en 1493; Vakstudie Inkomstenbelasting 02, artikel 7.5 aant. 6.1.3; Hulten &
Kooiman, WFR 2016/188, p.1212.
186 Boer & Vloet, WFR 2021/163, p. 1169.
187 De Kort, in: NDFR 2019, OESO-modelverdrag, par. 1.
188 HR 5 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8398, r.o. 3.4.4 en 3.4.5.
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niet worden geëffectueerd.

In de recenter gesloten belastingverdragen is een aanmerkelijkbelangregeling opgenomen
waarbij Nederland voor tien jaar na emigratie heffingsrecht heeft ter zake van een
vervreemding. Hiermee kan de fictieve vervreemding doorwerken in het belastingverdrag.
Heffingsrecht over negatief fictief regulier voordeel kan echter niet worden uitgeoefend
onder de huidige belastingverdragen.

Wanneer in het belastingverdrag begrippen niet worden uitgelegd, moet worden gekeken
naar de definitie in het nationaal recht. Dit werkt niet door als dit leidt tot een resultaat dat
een of beide partijen niet beoogd hebben of als de context een andere interpretatie vergt.
De inkoop van eigen aandelen valt doorgaans onder art. 10 als een vermogenswinst. Als er
niet onder andere artikelen geheven kan worden, is mogelijk het restartikel van toepassing.
Hiervoor is niet vereist dat er is betaald of voordeel is genoten. Wel moet sprake zijn van een
vorm van inkomen dat niet op basis van een andere bepaling kan worden belast. Een fictief
voordeel zou niet geëffectueerd kunnen worden op grond van het OESO-modelverdrag. Of
Nederland volgens nationale wetgeving wel zou mogen heffen is hierbij niet relevant. Dit
verandert als door wetsduiding of gebruik van fictiebepalingen een verschuiving van
heffingsbevoegdheid tussen de verdragsstaten wordt gerealiseerd.
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6 Conclusie en aanbevelingen

In deze scriptie staat de volgende vraag centraal: Wat zijn de fiscale gevolgen van de “Wet
excessief lenen bij eigen vennootschap” voor de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder
met een onderneming in Nederland en in hoeverre is de heffingsbevoegdheid voldoende
geregeld in de gesloten belastingverdragen? In dit hoofdstuk trek ik mijn conclusies aan de
hand van de eerder uitgewerkte deelvragen, geef ik een antwoord op de onderzoeksvraag
en geef ik aanbevelingen.

6.1 Samenvatting en conclusies
De fiscale gevolgen van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap voor de
geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder zijn dat leningen van de eigen vennootschap hoger
dan € 700.000 belast worden met inkomstenbelasting in box 2 als een fictief regulier
voordeel. Hierdoor kan de aanmerkelijkbelanghouder niet langer onbeperkt en onbelast
lenen van de vennootschap. Belastinguitstel boven dit bedrag is geen optie meer en het
risico op belastingafstel neemt af.

Voor de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder houdt de wet in dat een excessieve lening
na emigratie leidt tot het eindigen van het uitstel van betaling van de conserverende aanslag
en dat de aanslag voor dit bedrag wordt ingevorderd. Als de lening later volledig wordt
afgelost doet dit deze eerdere invordering niet teniet. Het maximumbedrag wordt verhoogd
met het in het vorige jaar in aanmerking genomen fictief regulier voordeel, voor zover dit
reeds in de Nederlandse of buitenlandse heffing is betrokken. Als niet meer aan de
voorwaarden voor het uitstel van betaling van de conserverende aanslag wordt voldaan, is
het dus mogelijk om alsnog te heffen over het fictief regulier voordeel van een excessieve
lening van de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder via het invorderen van de
conserverende aanslag.

Het heffingsrecht na emigratie wordt bepaald aan de hand van het belastingverdrag ter
voorkoming van dubbele belasting en dit is gebaseerd op het OESO-modelverdrag. Wanneer
een fictie in de Nederlandse wetgeving is opgenomen maar niet in de wetgeving van de
andere lidstaat, kan dit de heffingsbevoegdheid niet eenzijdig verschuiven. Pas als de andere
lidstaat de verschuiving accepteert, kan Nederland heffen op grond van de fictie. Dit schept
een extra voorwaarde voordat er geheven kan worden door Nederland. Naar mijn mening
ontstaan hier problemen met betrekking tot het heffingsrecht. In de huidige vorm kan er
niet geheven worden over het fictieve reguliere voordeel van een geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouder omdat de heffingsbevoegdheid hiervoor niet is vastgelegd in
belastingverdragen. Het maakt hiervoor niet uit of Nederland op basis van nationale
wetgeving wel mag heffen. Als met een wetsduiding of fictiebepalingen een verschuiving van
de heffingsbevoegdheid wordt gerealiseerd tussen de verdragsstaten verandert dit pas.

In recenter gesloten belastingverdragen is een aanmerkelijkbelangregeling opgenomen
waarbij Nederland voor tien jaar na emigratie het heffingsrecht heeft ter zake van een
vervreemding. Fictieve vervreemding kan daarmee doorwerken in het belastingverdrag. Dit
biedt naar mijn mening al meer mogelijkheden om te kunnen heffen over een fictie. Echter
kan heffingsrecht over een negatief regulier voordeel niet worden uitgeoefend onder de
huidige belastingverdragen.

Zelfs onder het restartikel is het in de huidige vorm niet mogelijk om te heffen over de fictie.
Voor dit artikel is niet vereist dat daadwerkelijk is betaald of voordeel is genoten. Wel moet
sprake zijn van een vorm van inkomen dat niet op basis van een andere bepaling kan worden
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belast. Ik ben van mening dat in samenhang met de fictiefloonarresten het fictief regulier
voordeel niet onder het restartikel belast kan worden. Het fictief regulier voordeel bestaat
niet in de andere lidstaat als woonstaat waardoor dit niet onder het restartikel kan vallen.

Met een excessieve lening ontstaat er geen concrete verschuiving van het vermogen van de
geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder en daardoor kan naar mijn mening het fictief
regulier voordeel uit het aanmerkelijk belang niet als dividend kwalificeren in de zin van het
OESO-modelverdrag. Naar mijn mening is het fictief regulier voordeel dat voortvloeit uit de
wet niet belastbaar onder de artikelen van het belastingverdrag. Wat mij hierin opvalt is dat
er nu een verschil ontstaat tussen de belastingheffing van de binnenlandse belastingplichtige
aanmerkelijkbelanghouder en de buitenlands belastingplichtige aanmerkelijkbelanghouder.
Wanneer een in Nederland gevestigde aanmerkelijkbelanghouder een excessieve lening
aangaat zal hij belast worden op basis van het fictief regulier voordeel, terwijl dit voor een
zelfde lening door een niet in Nederland gevestigde aanmerkelijkbelanghouder niet geldt en
niet belastbaar is omdat de heffingsbevoegdheid niet is vastgelegd in een belastingverdrag.
Hierdoor ontstaat er een ongelijke behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse
belastingplichtigen met een aanmerkelijk belang.

6.2 Aanbevelingen
De wet is ingegaan op 1 januari 2023. Ik beveel aan om te onderzoeken of
verdragsonderhandelingen kunnen plaatsvinden waardoor fictieve reguliere voordelen
alsnog in de heffingsbevoegdheid van belastingverdragen kunnen worden opgenomen. In
samenhang hiermee beveel ik aan om onderzoek te doen of het mogelijk is dat lidstaten de
eenzijdige verschuiving van het heffingsrecht kunnen accepteren nu dit in nationale
wetgeving is opgenomen. Dit zou ook via verdragsonderhandelingen of onderling overleg
onderzocht kunnen worden. Als de belastingheffing voor buitenlands belastingplichtigen op
deze manier toch mogelijk wordt, zal het probleem van ongelijke behandeling tussen
binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen worden rechtgetrokken. Verschillen
tussen binnenlands en buitenlands belastingplichtige zijn er nu eenmaal en is onderdeel van
ons belastingsysteem. Het is dan ook moeilijk om dit volledig gelijk te trekken. Wel ben ik
van mening dat we er zoveel mogelijk naar moeten streven om de situatie voor binnenlands
en buitenlands belastingplichtigen zo veel mogelijk op een lijn te laten zijn.

6.3 Afronding
Kortom, de gevolgen van de nieuwe wet zijn in beginsel dat een aanmerkelijkbelanghouder
na emigratie belast zou moeten worden voor een excessieve lening in de vorm van een
fictief regulier voordeel. Als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan van het uitstel
van de conserverende aanslag kan deze worden ingevorderd op dit punt. Via de
belastingverdragen is het vooralsnog niet mogelijk om te heffen over het fictief regulier
voordeel omdat deze heffingsbevoegdheid niet is opgenomen in de belastingverdragen. Om
te kunnen heffen op grond van een belastingverdrag zal dan ook nog een en ander moeten
gebeuren. Enerzijds zou de bevoegdheid alsnog in de belastingverdragen opgenomen
kunnen worden, anderzijds zou het voordeel uit een excessieve lening op een andere manier
gekwalificeerd kunnen worden zodat op die manier alsnog geheven kan worden conform de
huidige belastingverdragen.
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