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Abstract
Het vraagstuk van deze scriptie is het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen, en
de mogelijke concurrentieverstoring die dit verschil teweeg kan brengen ten nadele van
familiebedrijven. De heersende mening in de literatuur is dat familiebedrijven doorgaans meer op eigen
vermogen zijn georiënteerd dan op vreemd vermogen. De vergoeding op eigen vermogen – dividend –
mag echter niet in aftrek worden genomen op de fiscale winst, terwijl de vergoeding op vreemd
vermogen – rente – wel in aftrek mag worden genomen op de fiscale winst. Met behulp van dataanalyses worden financieringsstructuren van familiebedrijven en niet-familiebedrijven in Nederland in
kaart gebracht. Tevens wordt met behulp van data-analyses in kaart gebracht of al dan niet sprake is van
concurrentieverstoring als gevolg van de verschillende fiscale behandeling van eigen en vreemd
vermogen. Het onderzoek in deze scriptie gaat daarna in op mogelijke oplossingen voor het verschil in
fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. De effectiviteit van de oplossingen wordt in kaart
gebracht middels data-analyses. Vervolgens wordt beoordeeld of de oplossingen inpasbaar zijn in de
fiscale wetgeving vanuit nationaal, Europees en internationaal opzicht. Uiteindelijk wordt een
aanbeveling gedaan voor een oplossing, waarbij de belangen van het familiebedrijf in ogenschouw
worden genomen.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Volgens onderzoek van Credit Suisse presteren familiebedrijven wereldwijd beter dan nietfamiliebedrijven in elke sector.1 In Europa nemen familiebedrijven voor meer dan 60% van de
bedrijvigheid voor hun rekening2 en volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit in
Nederland op basis van de laatste cijfers zelfs 71%.3 Dit houdt in dat familiebedrijven een belangrijk
onderdeel zijn van nationale economieën en een behoorlijke bijdragen leveren aan de werkgelegenheid.

Familiebedrijven worden doorgaans gekarakteriseerd als een met relatief veel eigen vermogen
gefinancierde onderneming.4 Hiermee lijken familiebedrijven over het algemeen anders gefinancierd te
zijn dan niet-familiebedrijven, die namelijk doorgaans relatief meer met vreemd vermogen gefinancierd
lijken te zijn.5 Dit is van belang voor de fiscale positie omdat de vergoeding op vreemd vermogen – rente
– in aftrek mag worden genomen op de winst, terwijl de vergoeding op eigen vermogen – dividend –
niet in aftrek mag worden genomen op de winst. De Nederlandse fiscale wetgever maakt daarmee
onderscheid in de behandeling van eigen en vreemd vermogen. Indien de financieringsstructuur op basis
van eigen vermogen onderdeel is van het karakter van familiebedrijven, kan het onderscheid in de
behandeling van eigen en vreemd vermogen mogelijk resulteren in een verschillende fiscale
behandeling van familiebedrijven en niet-familiebedrijven.

De wetgeving rondom eigen en vreemd vermogen is er niet op gericht om een verschil te maken tussen
familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd
vermogen, en het als gevolg daarvan mogelijk concurrentieverstorende effect, kan voor zowel
familiebedrijven als niet-familiebedrijven op dezelfde wijze uitwerken. Immers, een familiebedrijf kan
overwegend met vreemd vermogen zijn gefinancierd en een niet-familiebedrijf overwegend met eigen
vermogen. Een oplossing die het verschil in fiscale behandeling neutraliseert, geldt aldus als een
oplossing voor alle ondernemingen. Echter, doordat familiebedrijven doorgaans meer met eigen

1

Credit Suisse Research Institute (CSRI), The CS Family 1000 in 2018, Credit Suisse, september 2018, p. 6.
Family Business Expert Group Report, Overview of family-business-relevant issues: research, networks, policy
measures and existing studies, Europese Commissie, november 2009, p. 8.
3
CBS, Familiebedrijven in Nederland, april 2017, Den Haag, p. 8.
4
Family Business Expert Group Report, Overview of family-business-relevant issues: research, networks, policy
measures and existing studies, Europese Commissie, november 2009, p. 13-14.
5
Ampenberger et al., 2013.
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vermogen zijn gefinancierd, lijkt het erop dat met name familiebedrijven worden getroffen door de
ongelijke vermogensbehandeling. Om deze reden zal het familiebedrijf dan ook centraal staan in mijn
onderzoek naar concurrentieverstorende effecten van de verschillende fiscale behandeling van eigen en
vreemd vermogen.

Het is de vraag of de door de wetgever gecreëerde ongelijke behandeling van eigen en vreemd
vermogen, en met name de mogelijke doorwerking daarvan in de fiscale behandeling van
familiebedrijven ten opzichte van niet-familiebedrijven, rechtvaardig is. Om te bepalen of het verschil in
fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen rechtvaardig is, wordt bezien of deze ongelijke
behandeling is gebaseerd op de rechtsgrondslagen en winstbepalingsregels van de Wet VPB 1969.
Vervolgens wordt met behulp van een data-analyse onderzocht of de verschillende fiscale
vermogensbehandeling een concurrentieverstoring teweegbrengt in de vorm van een meer of minder te
betalen bedrag aan vennootschapsbelasting, en of door een dergelijke concurrentieverstoring mogelijk
het gelijke speelveld in het geding komt. Daaropvolgend wordt bezien of de rechtvaardiging van het
verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen opweegt tegen de mogelijke
concurrentieverstoring.

Voor de beoordeling of door het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen mogelijk
het gelijke speelveld in het geding komt, betrek ik de EU staatssteunregels in mijn scriptie. Mijn
onderzoek ziet op mogelijke concurrentieverstoring tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven in
het Nederlandse ondernemerslandschap. Het is echter onduidelijk in hoeverre de Nederlandse staat zelf
nog bevoegd is om te beslissen over mogelijke interventies, c.q. mogelijke concurrentieverstoringen, van
de Nederlandse staat in hun eigen binnenlandse economie.6 Wat in ieder geval zeker is, is dat onder
meer de Europese Commissie (hierna: ‘EC’) een zaak kan beginnen tegen Nederland bij het Hof van
Justitie van de Europese Unie (hierna: ‘HvJ’), indien de EC van mening is dat Nederland regels hanteert
die in strijd zijn met de Europese regels.7 Het HvJ zal in dat geval op grond van art. 107 VWEU e.v.
beslissen over de mogelijk ongewenste interventies in de economie van Nederland. De reikwijdte van de
staatssteunmaatregels is te onderscheiden in twee vormen staatssteunbepalingen, te weten de staat als

6

C.A.T. Peters, ‘Staatssteun en tax rulings: over competitie tussen staten en de doodlopende weg van het recht’,
WFR 2017/87, p. 2.
7
Art. 108 lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna: ‘VwEU’).
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marktdeelnemer en de staat als regelgever.8 De staatssteunregels zijn dus tevens van toepassing
wanneer de staat optreedt als regelgever. Aangezien het verschil in fiscale behandeling van eigen en
vreemd vermogen voortvloeit uit fiscale wetgeving, acht ik de staatssteunregels geschikt als
toetsingskader om te bezien of de verschillende fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen
mogelijk strijdig is met de EU staatssteunregels.

Na het in kaart brengen van de mogelijke concurrentieverstoring volgt een uiteenzetting van
oplossingen om het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen te neutraliseren. Uit
deze uiteenzetting van oplossingen wordt een selectie gemaakt van drie oplossingen9, die nader worden
bekeken in het licht van effectiviteit en inpasbaarheid. Op basis van een data-analyse wordt bezien
welke van het drietal oplossingen het meest effectief de verschillende fiscale behandeling neutraliseert,
c.q. het meest de kostenvoet van eigen en vreemd vermogen gelijktrekt. De inpasbaarheid wordt
onderzocht vanuit zowel Nederlands nationaal perspectief als vanuit Europees en internationaal
perspectief. Ten eerste wordt de inpasbaarheid van de drie oplossingen vanuit Nederlands nationaal
perspectief onderzocht. Hiervoor wordt bekeken of de oplossingen in overeenstemming zijn met de
rechtsgrondslagen en winstbepalingsregels van de Wet VPB 1969, om te bezien of de oplossingen
passen in de huidige systematiek van de Wet VPB 1969. Ten tweede wordt onderzocht of de drie
oplossingen mogelijk in strijd zijn met de EU staatssteunregels, zodat in kaart kan worden gebracht of de
oplossingen mogelijk strijdig zijn met de EU staatssteunregels, c.q. mogelijk als verboden staatssteun zijn
aan te merken.10 Voor de reden om te bezien of de drie oplossingen inpasbaar zijn vanuit EU
perspectief, verwijs ik terug naar de reeds in deze paragraaf door mij aangevoerde reden om de EU
staatssteunregels, in het kader van mogelijke concurrentieverstoring, in mijn onderzoek te betrekken.
Volledigheidshalve merk ik op dat er naast het verbod op staatssteun nog meer mogelijkheden zijn om
de oplossingen vanuit EU perspectief te onderzoeken. Echter beperk ik mij in mijn onderzoek vanuit EU
perspectief omwille van de eenvoud en de bovenstaand beschreven reden tot het verbod op
staatssteun. Ten slotte onderzoek ik of de drie oplossingen mogelijk strijdig zijn met de in het OESO11 modelverdrag (hierna: ‘OMV’) opgenomen regels ten aanzien van de verdeling van heffingsrechten
8

In: F. De Cecco, State Aid and the European Economic Constitution, Hart Publishing, 2013, maakt De Cecco een
analytisch onderscheid tussen de staat als marktdeelnemer en de staat als regelgever.
9
Bij de selectie van de drie oplossingen heeft de beschikbaarheid van relevante data een doorslaggevende rol
gespeeld. Daarnaast zijn de overige in hoofdstuk 5 behandelde oplossingen allen variaties op de gekozen drie
oplossingen.
10
Art. 107 e.v. VwEU.
11
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (hierna: ‘OESO’)
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inzake dividend en rente. De OESO is een internationale organisatie die is opgericht in 1960 en als doel
heeft om beleid te vormen dat welvaart, gelijkheid, kansen en welzijn voor iedereen bevordert.12
Onderdeel van deze doelstelling is onder meer het vaststellen internationale normen.13 Een uiting van
het vaststellen van internationale normen is het OMV. Het OMV biedt landen namelijk handvatten om,
in het geval van grensoverschrijdende handel, heffingsrechten op inkomen en kapitaal op basis van het
OMV te verdelen. Het OMV kan derhalve als een soort leidraad dienen voor de verdeling
heffingsrechten tussen landen. Volgens het Nederlands Fiscaal Verdragsbeleid 2011 fungeert het OMV
voor Nederland als algemeen uitgangspunt voor het sluiten van belastingverdragen.14 Derhalve acht ik
het OMV een geschikt toetsingskader om te bezien of de drie oplossingen inpasbaar zijn vanuit
internationaal perspectief. Door de effectiviteit en inpasbaarheid in kaart te brengen, kunnen de
oplossingen met elkaar worden vergeleken, waarna uiteindelijk een aanbeveling kan worden gedaan
voor een oplossing ten aanzien van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen.

1.2 Motivering van het onderzoek
In de afscheidsrede van Van der Geld wordt aangegeven dat de fiscaal verschillende behandeling van
eigen en vreemd vermogen geldt als een van de grootste problemen van onze huidige
vennootschapsbelasting.15 Het verschillende karakter van eigen en vreemd vermogen en potentiële
oplossingen heeft Stevens in de 150e editie van het TFO helder uiteengezet16, waarbij de
eigenvermogensaftrek in het CCTB-voorstel bewust onbesproken wordt gelaten.17 Essers legt in
diezelfde editie van het TFO kort de voor- en nadelen van de eigenvermogensaftrek in het CCTB-voorstel
uit.18 Echter, tot op heden is niet inzichtelijk gemaakt wat het verschil in fiscale behandeling teweeg
brengt, bijvoorbeeld in de vorm van concurrentieverstoring. Mijn motivering is dan ook om dit mogelijk
concurrentieverstorende effect in kaart te brengen, zodat er een betere afweging kan worden gemaakt
of neutraliserende regels nodig zijn.

12

‘Who we are’, oecd.org. Geraadpleegd op 5 februari 2020.
‘Who we are’, oecd.org. Geraadpleegd op 5 februari 2020.
14
Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, 11 februari 2011, blz. 9-10.
15
J.A.G. van der Geld, De toekomst van de Nederlandse vennootschapsbelasting (afscheidsrede), Tilburg: Tilburg
University 2016.
16
S.A. Stevens, ‘De toekomst van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting’, TFO 2017/150.4, p. 6.
17
Op 25 oktober 2016 heeft de Europese Commissie een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (Common Corporate Tax Base, CCTB) voorgesteld.
18
P.H.J. Essers, ‘Het winstbegrip in het CCTB-voorstel als mogelijk baken voor een toekomstig EU fiscaal
winstbegrip’, TFO 2017/150.3, p. 5-6.
13
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1.3 Onderzoek
1.3.1 Onderzoeksvraag
Familiebedrijven zijn doorgaans meer gericht op de lange termijn, aangezien het familiebedrijf eerder in
generaties zal denken, dan in kwartalen.19 Een conservatieve, lange termijnvisie is dan ook essentieel
voor het bereiken van de door familiebedrijven geambieerde transgenerationele duurzaamheid.20 Deze
conservatieve, lange termijnvisie kan onder meer zijn uitwerking hebben op het financiële beleid wat
doorgaans gehanteerd wordt bij familiebedrijven.21 Uit onderzoek blijkt dan ook dat de motivatie van
een familie voor de financieringsstructuur van een familiebedrijf in essentie wordt gebaseerd op twee
elementen: risico-aversie en de vrees om familiale controle over het familiebedrijf te verliezen.22 Risicoaversie leidt over het algemeen tot een lagere schuldgraad.23 Dit impliceert dat familiebedrijven
doorgaans meer georiënteerd lijken te zijn op eigen vermogen. De vergoeding op eigen vermogen –
dividend – mag echter niet in aftrek worden genomen op de fiscale winst, terwijl de vergoeding op
vreemd vermogen – rente – wel in aftrek mag worden genomen op de fiscale winst.

Het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen en het mogelijke verband van deze
verschillende fiscale behandeling met familiebedrijven, als gevolg van het karakter van familiebedrijven,
staan in dit onderzoek centraal. Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de fiscale
wetgeving verstoort mogelijk concurrentieverhoudingen. Vandaar dat de onderzoeksvraag van deze
scriptie luidt:
In welke mate ondervindt een familiebedrijf een, op grond van de van de Wet VPB 1969 gerechtvaardigd,
concurrentieverstorend effect ten opzichte van een niet-familiebedrijf als gevolg van het verschil in
fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen, en indien daarvan sprake is, in welke mate kan dit
effect worden geneutraliseerd door aanpassingen in de fiscale wetgeving?

19

PwC Alert 2014, ‘Keeping the family business alive: generation tot generation, not quarter to quarter’, april
2014, p. 1.
20
Verbeke & Besieux 2016, p. 9.
21
R.H. Flören, M.M. Berent-Braun, Innovatie en het familiebedrijf: Een onderzoek naar innovatiekeuzes en –
strategieën van Nederlandse familiebedrijven, Breukelen: Nyenrode Business Universiteit 2017, p. 53.
22
González et al 2013.
23
C. S. Mishra & D.L. McConaughy, ‘Founding family control and capital structure: The risk of loss of control and
the aversion to debt’, Entrepreneurship theory and practice 1999, 23(4), p. 53-64.
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1.3.2 Deelvragen en methodologie
De kern van het onderzoek neemt de huidige wetgeving als uitgangspunt en is daarmee praktijkgericht
en juridisch-dogmatisch van aard. Zoals een definitie van juridische dogmatiek behelst: “juridische
dogmatiek heeft als object van onderzoek het geldende positieve recht, dat is neergelegd in het
geschreven en ongeschreven nationale recht, Europese of internationale regels, beginselen, begrippen,
leerstukken en rechterlijke uitspraken, en van commentaar is voorzien in de literatuur.”24 Voor het
onderzoek naar de financieringskeuze van familiebedrijven en niet-familiebedrijven, de mogelijke
concurrentieverstoring als gevolg van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen
en de effectiviteit van de potentiële oplossingen, wordt gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek.
Het kwantitatieve onderzoek bestaat uit het verzamelen en analyseren van statistisch betrouwbare
gegevens. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van zes
deelvragen met verschillende onderzoeksmethoden. Onderstaand volgt een uiteenzetting van de
deelvragen en de daarbij gehanteerde onderzoeksmethode:
1. Wat is de rechtvaardiging voor het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen
in de Wet VPB 1969, hoe is dat verschil vormgegeven in de Wet VPB 1969 en welke
(economische) gevolgen brengt het verschil met zich mee?
Om aan te tonen of al dan niet sprake is van een rechtvaardiging voor het verschil in fiscale behandeling
van eigen en vreemd vermogen in de Wet VPB 1969, wordt rechtshistorisch onderzoek verricht, zodat
kan worden achterhaald wanneer en met welk doel het verschil in behandeling in de Wet VPB 1969 is
ontstaan. Op deze manier kan tevens de verschillende fiscale behandeling van eigen en vreemd
vermogen beter in perspectief worden geplaatst van de (economische) gevolgen die het in het heden
teweegbrengt.

2. Wat wordt verstaan onder een familiebedrijf en heeft een familiebedrijf een andere
financieringsstructuur dan een niet-familiebedrijf?
Het onderscheid tussen een familiebedrijf en een niet-familiebedrijf wordt duidelijk gemaakt aan de
hand van de definitie en kenmerken van een familiebedrijf. De financieringsstructuren van
familiebedrijven en niet-familiebedrijven worden blootgelegd door middel van door mij uitgevoerde
data-analyses.

24

Asser/Vranken Algemeen deel**** 2014, p. 6.
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3. Ondervindt een familiebedrijf, op basis van een data-analyse, een concurrentieverstorend effect
als gevolg van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen?
Volgend op de data-analyse uit deelvraag 2 wordt een data-analyse uitgevoerd om inzichtelijk te maken
of mogelijk een concurrentieverstoring ontstaat in het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting,
als gevolg van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. Vervolgens wordt
onderzocht of de rechtvaardiging van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen
opweegt tegen de mogelijke concurrentieverstoring. Ten slotte wordt de mogelijke
concurrentieverstoring getoetst aan de EU staatssteunregels25, zodat kan worden bezien of bij de
mogelijke concurrentieverstoring al dan niet sprake is van verboden staatssteun in de zin van art. 107
VwEU e.v.

4. Zijn er oplossingen denkbaar om door middel van fiscale wetsaanpassingen het verschil in fiscale
behandeling te neutraliseren?
Gelet op het feit dat het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen een onderwerp is
dat zowel in de politiek26 als in de literatuur27 al vaker is aangesneden, wordt voor de verkenning van de
oplossingen voor het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen, literatuuronderzoek
verricht. De oplossingen worden uiteengezet in varianten waarbij eigen vermogen als vreemd vermogen
wordt behandeld en varianten waarbij vreemd vermogen als eigen vermogen wordt behandeld. Deze
uiteenzetting van oplossingen bevat tevens voor- en nadelen van de oplossingen op basis van hun
praktische uitwerking in Europees en internationaal verband.

5. Welke van deze oplossingen neutraliseren op basis van een data-analyse het meest effectief?
Op basis van uitkomsten van door mij uitgevoerde data-analyses worden oplossingen vergeleken aan de
hand van voorbeeldcasussen. Hiermee wordt beoogd de effectiviteit van de betreffende oplossingen in
kaart te brengen.

25

Voor de onderbouwing waarom ik gebruik maak van de EU staatssteunregels om mogelijke
concurrentieverstoring aan te tonen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven in het Nederlandse
ondernemerslandschap, verwijs ik naar de onderbouwing voor het gebruiken van de EU staatssteunregels in de
aanleiding (par. 1.1).
26
Kamerstukken II 2009/10 31 369, nr. 9 (brief).
27
Van Strien 2007.
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6. Zijn dergelijke neutraliserende oplossingen inpasbaar in de Nederlandse nationale wet en in
overeenstemming met het EU-recht en het internationale belastingrecht?
Er wordt bekeken of de neutraliserende oplossingen inpasbaar zijn in de Wet VPB 1969, in
overeenstemming zijn met de staatssteunregels van het EU-recht en in hoeverre de oplossingen passen
in het huidige systeem van heffingsbevoegdheidsverdelingen van het internationale belastingrecht,
zoals neergelegd in het OESO-modelverdrag.

7. Bestaat er een oplossing waarvan op basis van een data-analyse kan worden aangetoond dat
deze neutraliserend werkt voor familiebedrijven, inpasbaar is in het zowel en nationale als
internationale fiscale systeem en waarmee een meer gelijk speelveld kan worden gecreëerd door
implementatie daarvan?
Het juridisch-dogmatische onderzoek en kwantitatieve onderzoek komen samen in deze laatste
deelvraag, zodat vanuit verschillende invalshoeken kan worden vastgesteld welke van de oplossingen
meer bijdraagt aan het creëren van een gelijk speelveld dan de huidige situatie.

1.3.3 Doelstelling
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van mogelijk concurrentieverstorende effecten
gecreëerd door het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen, en daarvan
oplossingen te vinden. Hierbij worden tevens oplossingen in kaart gebracht, en wordt een aanbeveling
gedaan met betrekking tot de oplossing die meer bijdraagt aan het creëren van een gelijk speelveld dan
de huidige situatie. Daarbij is specifiek aandacht voor familiebedrijven nodig, omdat zij met name
getroffen zouden kunnen worden door een concurrentieverstorend effect vanwege hun doorgaans
sterker op eigen vermogen georiënteerde financieringsstructuur.

1.3.4 Afbakening
Het onderzoek naar een concurrentieverstorend effect zal zich voornamelijk richten op de Nederlandse
nationale wet, waarin de Wet VPB 1969 de hoofdrol krijgt. Daarbij wordt de focus gelegd op het verschil
in fiscale behandeling van het eigen en vreemd vermogen. Tevens worden in het onderzoek naar een
concurrentieverstoring effect de EU staatssteunregels betrokken. De definitie, karakteristieken en
financieringsmotieven van het familiebedrijf worden uitgelegd aan de hand van verschillende rapporten
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van de EC28, 29 en zowel nationale als internationale literatuur inzake familiebedrijven. Oplossingen om
het verschil in fiscale behandeling en een mogelijk concurrentieverstorend effect te neutraliseren,
worden uiteengezet en geanalyseerd. Daarna worden de, op basis van door mij uitgevoerde dataanalyses, meest effectieve oplossingen met elkaar en met de huidige situatie vergeleken. Vervolgens
komt aan bod of de oplossingen inpasbaar zijn in de Wet VPB 1969 en in overeenstemming zijn met
zowel de EU staatssteunregels als de in het OMV opgenomen regels ten aanzien van de verdeling van
heffingsrechten inzake dividend en rente.

1.4 Data-analyse
De heersende mening in de literatuur is dat familiebedrijven doorgaans meer op eigen vermogen zijn
georiënteerd dan op vreemd vermogen.30 Onderzoek uit 2011 van onderzoeksbureau EIM, in opdracht
van het Centrum van het Familiebedrijf, wijst echter uit dat ‘familiebedrijven in Nederland in 2010 vaker
financiering hebben gezocht dan niet-familiebedrijven, en wel in de vorm van vreemd vermogen.’31 De
in de literatuur breed geaccepteerde stelling dat familiebedrijven doorgaans meer georiënteerd zijn op
eigen vermogen, blijkt dus niet zonder meer op te gaan. Vanwege de in de literatuur nog onbesliste
discussie ten aanzien van de financieringsstructuur van familiebedrijven, en in het kader van het
wetenschappelijk onderzoek, acht ik het wenselijk om zelf te onderzoeken in hoeverre de voorgaande
aannames omtrent de financieringsstructuren van familiebedrijven en niet-familiebedrijven,
steekhouden ten aanzien van het Nederlandse ondernemerslandschap. Door het betrekken van data in
mijn onderzoek is het niet alleen mogelijk om cijfermatig in kaart te brengen in welke mate sprake is van
een verschil in financieringsstructuur tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven en mogelijk sprake
is van concurrentieverstoring, maar is het tevens mogelijk om te bezien in welke mate oplossingen
hiervoor neutraliserend werken. Om data-gedreven onderzoek uit te voeren, is in eerste instantie data
nodig, voordat deze geanalyseerd kan worden. Ik duid de manier waarop ik data heb verzameld en
vervolgens geanalyseerd in respectievelijk paragraaf 1.4.1 (Dataverzameling) en paragraaf 1.4.2 (Dataanalyses).

28

Family Business Expert Group Report, Overview of family-business-relevant issues: research, networks, policy
measures and existing studies, Europese Commissie, november 2009.
29
Summary Report of the Expert Group ‘Effects of tax systems on the retention of earnings and the
increase of own equity’, Brussel, September 2008.
30
Family Business Expert Group Report, Overview of family-business-relevant issues: research, networks, policy
measures and existing studies, Europese Commissie, november 2009, p. 13-14.
31
Fiscare 2011.

15

1.4.1 Dataverzameling
Om data te kunnen analyseren, heb ik data verzameld van 158 familiebedrijven en 158 nietfamiliebedrijven in Nederland.32 Met het verzamelen van data van 158 familiebedrijven en 158 nietfamiliebedrijven in Nederland poog ik een representatieve steekproef van de financiering van het
Nederlandse ondernemerslandschap te trekken. Hiermee kan namelijk een representatieve weergave
van de financieringskeuze van familiebedrijven en niet-familiebedrijven in Nederland kan worden
gevormd. De formule om een minimale steekproefgrootte bij een eindige steekproef te bepalen, is als
volgt:33

·

‘N is de populatie. De populatie is de groep die wordt onderzocht.

·

z is de standaardafwijking van het betrouwbaarheidspercentage. De meest voorkomende
betrouwbaarheidspercentage is 95%. Hierbij hoort een afwijking van 1,96. Bij een betrouwbaarheid
van 90% hoort een afwijking van 1,65 en bij een betrouwbaarheid van 99% hoort een afwijking van
2,57.

·

p is de kans dat onderneming met eigen vermogen is gefinancierd.

·

q is de kans dat onderneming met vreemd vermogen is gefinancierd.

·

F is de foutmarge. De foutmarge wordt bepaald, door te beslissen welke percentage foutieve
enquêtes als acceptabel wordt gezien. Dit kan 3%, 5% of 7% zijn. Vaak wordt er gekozen voor een
foutmarge van 5%.’

Aan de hand van onder meer de voorgaande formule bereken ik in paragraaf 3.3.3.1 of mijn steekproef
al dan niet kan worden aangemerkt als representatieve steekproef van het Nederlandse
ondernemerslandschap.

1.4.2 Data-analyses
Voor mijn onderzoek voer ik meerdere data-analyses uit. Deze data-analyses hangen samen met
deelvragen:

32

Voor een meer uitgebreide uiteenzetting van de uitvoering van zowel de dataverzameling als de data-analyses
verwijs ik naar Bijlage II: Data-analyse.
33
‘Steeproefgrootte berekenen’, allesovermarktonderzoek.nl. Geraadpleegd op 5 februari 2020.
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2. Wat wordt verstaan onder een familiebedrijf en heeft een familiebedrijf een andere
financieringsstructuur dan een niet-familiebedrijf?
3. Ondervindt een familiebedrijf, op basis van een data-analyse, een concurrentieverstorend effect
als gevolg van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen?
5. Welke van deze oplossingen neutraliseren op basis van een data-analyse het meest effectief?

De bovenstaande deelvragen onderzoek ik door middel van drie opeenvolgende stappen, waarbij ik op
basis van de data-analyse grondig en zorgvuldig bekijk:
(1) of sprake is van een verschil in financieringsstructuur tussen familiebedrijven en nietfamiliebedrijven;
(2) of mogelijk sprake is van een concurrentieverstoring als gevolg van een verschil in
financieringsstructuur; en
(3) welke van de in de literatuur aangedragen oplossingen voor het verschil in fiscale behandeling
van eigen en vreemd vermogen het meest effectief is om de concurrentieverstoring te
neutraliseren.

1.5 Hoofdstukindeling
Het onderzoek vangt aan in hoofdstuk 2 met een uiteenzetting over het verschil in fiscale behandeling in
eigen en vreemd vermogen, waarmee de eerste deelvraag wordt beantwoord. Vervolgens gaat
hoofdstuk 3 in op het familiebedrijf en de financiering daarvan. Met behulp van data-analyses en
voorbeeldcasussen wordt antwoord gegeven op deelvraag 2. In hoofdstuk 4 wordt een mogelijke
concurrentieverstoring als gevolg van financieringsstructuren in kaart gebracht met voorbeeldcasussen
gebaseerd op data-analyses. Tevens wordt het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd
vermogen getoetst aan de EU staatssteunregels, zodat een antwoord kan worden gevormd voor vraag 3.
In hoofdstuk 5 worden potentiële oplossingen voor het verschil in fiscale behandeling van eigen en
vreemd vermogen uiteengezet om antwoord te geven op deelvraag 4. In hoofdstuk 6 wordt de
effectiviteit van bepaalde oplossingen in kaart gebracht met voorbeeldcasussen gebaseerd op dataanalyses, zodat deelvraag 5 kan worden beantwoord. Om deelvraag 6 te beantwoorden wordt de
inpasbaarheid van bepaalde oplossingen beoordeeld op basis van hun inpasbaarheid in de Wet VPB
1969, mogelijke strijdigheid met de EU staatssteunregels en overeenstemming met de regels van het
OMV. Daarop aansluitend wordt voor deelvraag 7 bekeken welke effectieve en inpasbare oplossing het
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meest gepast is ten aanzien van familiebedrijven. Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 alles geconcludeerd
en kan een weloverwogen antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag.
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2. Eigen en vreemd vermogen
Het hoofdstuk over eigen en vreemd vermogen begint met het in perspectief plaatsen van het huidige
verschil in fiscale behandeling, door te achterhalen wanneer en met welke reden de verschillende
behandeling oorspronkelijk is ontstaan. Met deze kennis kan worden gekeken of de huidige vormgeving
nog in lijn is met de oorspronkelijke reden voor het verschil in eigen en vreemd vermogen. Tevens kan
door het in kaart brengen van de oorspronkelijke reden voor het verschil in fiscale behandeling van
eigen en vreemd vermogen worden bekeken of de verschillende behandeling anno 2020 nog steeds
passend is. Vervolgens wordt onderzocht of sprake is van een generiek verschil in fiscale behandeling
van eigen en vreemd vermogen in de huidige Wet VPB 1969, en zo ja, hoe dit verschil tot uitdrukking
komt in de jurisprudentie. Volledigheidshalve worden ook de economische gevolgen van het verschil in
fiscale behandeling betrokken in de uiteenzetting.

2.1 Historisch perspectief
Om een duidelijk beeld te krijgen van het historische perspectief van het verschil in fiscale behandeling
van eigen en vreemd vermogen wordt een aantal kenmerkende gebeurtenissen in de geschiedenis
beknopt behandeld. Hierbij wordt aandacht besteed aan het op dat moment geldende
vennootschapsbelastingstelsel inclusief de winstbepalingsregels, en wat voor uitwerking dat heeft op
het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen.

Besluit op de vennootschapsbelasting 1942
Op 30 april 1942 heeft de Duitse bezetter de Wet op de winstbelasting 1940 vervangen door het Besluit
op de vennootschapsbelasting 1942 (hierna: ‘Besluit VPB 1942’).34 Vanaf dat moment werd het klassieke
stelsel ingevoerd, wat kortgezegd inhoudt dat de Naamloze Vennootschap (hierna: ‘NV’), net als een
natuurlijk persoon, ten aanzien van de heffing van belasting als zelfstandig belastingplichtig wordt
gezien. Dit werd in de Leidraad bij de vennootschapsbelasting en de vermogensbelasting 1942 (hierna:
‘Leidraad VPB 1942’) bij de vennootschapsbelasting en de vermogensbelasting 1942 onderstreept met
de zinsnede: ‘wat voor de natuurlijke personen de inkomstenbelasting is, is de vennootschapsbelasting
voor de lichamen.’35

34

Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën betreffende de vennootschapsbelasting
(Besluit op de vennootschapsbelasting 1942), Stb. 1942, 402.
35
Paragraaf 1.3 van de Leidraad bij de vennootschapsbelasting en de vermogensbelasting 1942.
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Al in het Besluit VPB 1942 werd een onderscheid gemaakt in de fiscale behandeling van eigen en vreemd
vermogen. Art. 13, Besluit VPB 1942 regelde namelijk dat ‘winstuitdelingen welke krachtens
tegenprestatie verschuldigd zijn aan personen of lichamen, die ten opzichte van den belastingplichtige
als vreemden te beschouwen zijn’36, aftrekbaar waren van de winst. Doordat in het klassieke stelsel
zowel een NV als een natuurlijk persoon als zelfstandig belastingplichtige geldt voor de heffing van
vennootschapsbelasting, zou beargumenteerd kunnen worden dat de aandeelhouder van een NV dan
ook als vreemde zou kunnen worden gezien. Op basis van deze redenatie zouden uitgekeerde
dividenden aan aandeelhouders in aftrek mogen worden genomen van de winst. Art. 14, Besluit VPB
1942, bepaalde echter stellig dat de niet onder art. 13 vallende winstuitdelingen gelijkgesteld moesten
worden aan onttrekkingen in de zin van de Inkomstenbelasting 1941, en daarmee niet in aftrek mochten
worden genomen van de winst.37 Als reden voor het niet aftrek toestaan van dividend van de fiscale
winst wordt in de Leidraad VPB 1942 gegeven dat de uitzondering van dividendaftrek is gebaseerd op
het bestrijden van belastingontwijking. Dit blijkt uit de frase: ‘de mogelijkheid om belasting te ontgaan
zou zonder deze uitzondering wijd openstaan’.38 De rechtvaardiging voor het verschil in fiscale
behandeling van eigen en vreemd vermogen is derhalve het bestrijden van belastingontwijking.

De invoering van de Wet Vennootschapsbelasting 1969
Het Besluit VPB 1942 is per 1 januari 1970 vervangen door de huidige Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969.39 De VPB is bij de invoering, net zoals het Besluit VPB 1942, gebaseerd op
het klassieke stelsel, en gebruikt voor het bepalen van de winst eveneens de winstbepalingsregels van
de inkomstenbelasting.40 De VPB toont bij invoering verder überhaupt veel overeenkomsten met het
voorafgaande Besluit VPB 1942.41 Hierdoor is er met de invoering van de VPB in beginsel dezelfde visie
ten aanzien van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen aangehouden.

Per 1 januari 1997 vindt een wetsherziening plaats waarmee het klassieke stelsel van de belastingheffing
gedeeltelijk wordt aangetast. De heffing van de aanmerkelijkbelanghouder (hierna: ‘ab-houder’) vindt

36

Paragraaf 1.3 van de Leidraad VPB 1942.
Vleggeert 2009, paragraaf 2.2.6.
38
Art. 6, paragraaf 11 ‘Het bepalen van de winst in ruimere zin’, Leidraad VPB 1942.
39
Waar ik hierna refereer aan een wettelijke bepaling of aan de ‘VPB’ wordt de Wet VPB 1969 bedoeld, tenzij
uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
40
Op het moment van invoering van de Wet VPB 1969 is het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 inmiddels
vervangen door de Wet Inkomstenbelasting 1964.
41
Vleggeert 2009, paragraaf 2.2.7.
37
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vanaf dan namelijk plaats op grond van het systeem van forfaitaire verrekening van de VPB met de door
de aandeelhouder verschuldigde inkomstenbelasting. Dit houdt in dat dividenden en koerswinsten van
ab-houder belast worden tegen 25%.42 De herziening heeft betrekking op de belastingheffing van de abhouder in relatie tot de vennootschap, en niet op het verschil in fiscale behandeling van eigen en
vreemd vermogen.

Huidige vormgeving
Samenvattend blijkt uit het historische perspectief dat het Besluit VPB 1942, en vervolgens de Wet VPB
1969, gebaseerd zijn op het klassieke stelsel. Het klassieke stelsel in haar meest zuivere vorm stelt dat
alle ondernemingskosten ten laste van de fiscale winst mogen worden gebracht. Uit het historische
perspectief blijkt ook dat, onder zowel het Besluit VPB 1942 als de Wet VPB 1969, het uitkeren van
dividend is uitgezonderd van kosten die in aftrek mogen worden genomen op de fiscale winst, omdat
anders de mogelijkheid om belasting te ontgaan wijd open zou liggen. Er zijn in de tussentijd verder
geen fundamentele wijzigingen doorgevoerd in de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen.
Het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen wordt anno 2020 derhalve nog steeds
op dezelfde wijze gehanteerd. In hoofdstuk 4 wordt middels een data-analyse bekeken of deze
verschillende behandeling mogelijk een concurrentieverstoring teweegbrengt. Aan de hand van de
uitkomst van de data-analyse zal ik in hoofdstuk 4 tevens beoordelen of het verschil in fiscale
behandeling van eigen en vreemd vermogen anno 2020 nog steeds passend is. Voor de mogelijke
concurrentieverstoring wordt in hoofdstuk 5 een aantal oplossingen in kaart gebracht.43 De oplossingen
dienen echter wel inpasbaar te zijn in de systematiek van de Wet VPB 1969. Om een duidelijk beeld van
de systematiek van de Wet VPB 1969 te krijgen, breng ik in de volgende paragrafen de
rechtsgrondslagen (par. 2.3) en winstbepalingsregels (par. 2.4) van de Wet VPB 1969 in kaart. In
hoofdstuk 6 gebruik ik deze rechtsgrondslagen en winstbepalingsregels uiteindelijk om te beoordelen in
hoeverre de oplossingen inpasbaar zijn in de Wet VPB 1969.

2.2 Rechtsgrondslagen
Indien een overheid belasting wil heffen, in welke vorm dan ook, dient er een juridische, normatieve
rechtvaardiging voor de heffing te zijn. 44 Oftewel: een rechtsgrondslag. Vanwege het feit dat in de
42

Van der Geld 2018, p. 14.
Waarna ik hierna refereer aan ‘oplossingen’ worden de oplossingen voor de mogelijke concurrentieverstoring
die het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen teweegbrengt, bedoeld.
44
Van der Geld 2018, p. 14.
43
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politiek45 en literatuur46 menig maal naar voren is gekomen dat een eenduidige rechtsgrondslag van de
vennootschapsbelasting ontbreekt, is het waardevol om te zien op welke rechtsgronden de VPB
gebaseerd zou kunnen zijn. De VPB kan, vanwege haar relatie met de inkomstenbelasting, niet los
worden gezien van de inkomstenbelasting.47 Uiteindelijk schuilen achter elke vennootschap immers één
of meerdere natuurlijke personen.48 Verburg stelt dan ook terecht dat de crux van de VPB niet schuilt in
haar bestaan als zodanig, maar in haar relatie tot de inkomstenbelasting.49 Zowel in de politiek als in de
literatuur50 is de heersende mening namelijk dat de enige functie van de VPB de complementaire functie
is, oftewel: ‘het belasten van ondernemingswinsten die als zodanig niet rechtstreeks in de
inkomstenbelasting worden betrokken’.51 Om deze reden wordt de inkomstenbelasting betrokken bij de
uiteenzetting van de aangevoerde rechtsgrondslagen van de VPB.52 Uiteindelijk kan deze uiteenzetting
van rechtsgrondslagen in hoofdstuk 6 worden gebruikt voor de beoordeling van in hoeverre oplossingen
voor het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen, inpasbaar zijn in de Wet VPB
1969.

Antropomorfe visie
De antropomorfe visie heeft ten grondslag gelegen aan het Besluit VPB 1942.53 Eveneens wordt de
antropomorfe zienswijze aangevoerd in de parlementaire behandeling van de Wet IB 1964 en de Wet
VPB 1969. De antropomorfe zienswijze is het klassieke stelsel in haar meest principiële vorm.54 De
antropomorfe visie sluit aan bij de maatschappelijke verschijnselen waarin de NV in het algemeen een
verschijningsvorm is van een juridische en economische zelfstandige onderneming, en, losstaand van de

45

Vergelijk Vleggeert 2009, p. 17-19 en de daarin aangehaalde kamerstukken waarin wordt beschreven dat op het
moment waarop toenmalige Kamerleden in discussie wilde over de rechtsgrondslag van de
vennootschapsbelasting, toenmalig minister Zijlstra hier geen reden voor zag, omdat ‘algemeen aanvaard werd dat
de winst van een vennootschap van een vennootschap aan belasting werd onderworpen’.
46
Vergelijk S. Cnossen in Het verrekeningsstelsel in opmars, wat doet Nederland; Grondslagen en
stelsels van vennootschapsbelasting, Deventer: Kluwer 1979, p. 22. Vergelijk ook F. P. J. Litjens, ‘Het stelsel van
aftrek van primair rendement in de vennootschapsbelasting’, WFR 1985/109 en de daarin aangehaalde literatuur.
47
De vennootschapsbelasting staat in relatie tot de inkomstenbelasting op basis van het klassieke stelsel waarop
de VPB is gebaseerd. Naast het klassieke stelsel bestaan varianten van geïntegreerde stelsels, waarvoor ik voor een
overzicht verwijs naar Van der Geld 2018 paragraaf 2.1.
48
Elsweier 2018, p. 75.
49
J. Verburg, Vennootschapsbelasting (Fiscale Handboeken nr. 4), Deventer: Kluwer, 2000, p. 2.
50
Van der Geld 2018, p. 76.
51
Brief staatssecretaris, 23 februari 2018, kenmerk 2018-0000027221, Fiscale beleidsagenda, V-N 2018/14.1.
52
Voor de uiteenzetting van rechtsgrondslagen van de VPB hanteer ik de door Van der Geld in zijn dissertatie
genoemde rechtvaardigingsgronden in Van der Geld 1989.
53
Van der Geld 2018, p. 15.
54
S.A.J.W. Strik, Cursus Belastingrecht, 2019, Vpb.0.0.1.d1.
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individuele kapitaalverschaffer, in het maatschappelijk verkeer winst behaald als eindresultaat van
zelfstandige bedrijvigheid.55 Er wordt aldus een eigen draagkracht toegekend aan het lichaam.56, 57 De
individuele kapitaalverschaffer heeft hierdoor geen beschikking over deze winst, tenzij de NV bepaalt
om een deel van winst uit te keren naar de kapitaalverschaffer, waarmee dat gedeelte van de winst
transformeert naar inkomen.58 Het inkomen wordt vervolgens naar subjectieve maatstaven
onderworpen aan inkomstenbelasting, die afhankelijk zijn van de draagkracht van de individuele
kapitaalverschaffer.59 Echter, er is in de VPB geen sprake van een zuivere antropomorfe visie. De
rechtvaardiging hiervoor komt voort uit de gedachte dat een winstuitdeling niet als winstbepalende,
maar als winstbestemmende uitgave wordt gezien. Een lichaam wordt derhalve wel zelfstandig belast,
maar de zelfstandigheid gaat niet zo ver dat de vergoeding van eigen vermogen, net als de vergoeding
van vreemd vermogen, in aftrek mag worden genomen van de winst.60

Het neutraliteitsbeginsel en het globale evenwicht
De leer van het globale evenwicht wordt als rechtsgrondslag aangevoerd in de parlementaire
behandeling van de invoering van de inkomstenbelasting (Wet IB 1964).61 Volgens de leer van het
globale evenwicht dient er namelijk een primair evenwicht te bestaan in de belastingheffing tussen
enerzijds ondernemers die middels een vennootschap ondernemen, en anderzijds ondernemers die
rechtstreeks een (IB-)onderneming drijven.62 De leer van het globale evenwicht wordt door
Grapperhaus63 en Van Kempen64 verdedigd. Ook Stevens is van mening dat in de VPB een rol voor het
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globale evenwicht is weggelegd.65 Het globale evenwicht is onder meer gestoeld op het
neutraliteitsbeginsel. Volgens Stevens dient hierbij niet alleen gekeken te worden naar een neutrale
heffing, maar is ook van belang dat eigen en vreemd vermogen in beginsel op dezelfde wijze wordt
belast.66

Compensatietheorie
De compensatietheorie wordt aangehangen door Zeven67 en Kaldor68. Deze theorie stelt de VPB als
heffing over vermogenswinst van de aandeelhouder als rechtvaardiging. Echter, onverklaarbaar is dan
de reden waarom tevens de uitgedeelde winsten in de VPB dienen te worden betrokken. Door de
vervreemdingswinst van het aanmerkelijk belang, en het fictieve rendement over vermogen in box 3, in
de heffingsgrondslag van de IB te betrekken, wordt overigens al vermogenswinst belast bij de
aanmerkelijkbelanghouder69 en aandeelhouder/ondernemer. De rechtsgrondslag van de
compensatietheorie gaat in de huidige vormgeving van de VPB dus niet op, behalve dat door het
achterwegen laten van winstuitdelingen naar de aandeelhouder uitstel van belasting wordt bereikt.70

Profijtbeginsel
Het profijtbeginsel acht de VPB gerechtvaardigd op basis van een heffing naar rato van het profijt dat
een (rechts)persoon van de overheid geniet. Het profijtbeginsel is gebaseerd op de contracttheorieën,
die stellen dat de staat de uitdrukkingsvorm is van een contract tussen burgers onderling.71
Aandeelhouders genieten in die zin van een rechtssysteem waarin zij beperkt worden in hun
aansprakelijkheid tot hun storting op hun aandelen.72 De kritiek op een belasting ‘in ruil voor’ de
beperkte aansprakelijkheid is, dat wanneer een crediteur geld leent aan een vennootschap, de beperkte
aansprakelijkheid van de debiteur door de crediteur reeds in ogenschouw wordt genomen en de
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daaraan klevende risico’s – bijvoorbeeld insolventie – worden inbegrepen in de voorwaarden van de
geldlening, zoals de rente.73 Daar komt bij dat aandeelhouders onder omstandigheden wel degelijk
aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bovendien is de heffing naar rato van profijt moeilijk te
verdedigen wanneer het vrijwel onmogelijk is om het werkelijke profijt ten opzichte van andere
belastingplichtigen te meten. Ingeval dat vennootschappen gelijke winsten genieten, maar in ongelijke
mate van het profijt genieten, ontstaat namelijk een onevenredigheid in de heffing van de VPB.74

Buitenkansbeginsel
Het buitenkansbeginsel acht een rechtvaardige heffing aanwezig, door slechts belasting te heffen voor
zover een persoon met de verkrijging van een bate in een bevoorrechte positie verkeert ten opzichte
van een ander. Het buitenkansbeginsel wordt daarom ook wel het beginsel van de bevoorrechte
verkrijging genoemd.75 De Langen redeneert dat een aandeelhouder van een welvarende onderneming
zich in een bevoorrechte positie bevindt in vergelijking met bijvoorbeeld een belegger in
staatsobligaties.76 De buitenkans is pas aanwezig indien een aandeelhouder een meer dan normale
vergoeding geniet voor het door hem beschikbaar gestelde vermogen. De normale vergoeding voor de
productiefactor kapitaal wordt dus niet inbegrepen in de grondslag. In feite wordt hiermee een
overwinstbelasting gecreëerd. Vanuit het beginsel van de buitenkans zou in principe de volledige
overwinst mogen worden wegbelast. Echter, Van der Geld stelt hier, begrijpelijkerwijs, perk en paal aan
door aan te voeren dat voor het lopen van het ondernemersrisico, er nog wel ‘een stukje worst voor de
ondernemer’ over moet kunnen blijven.77

Budgettaire argument
Het budgettaire argument is geen rechtsgrondslag voor de VPB, maar desondanks wel een belangrijke
factor in de VPB en belastingheffing in het algemeen. Bij de invoering van de VPB werd de discussie
inzake de rechtsgrondslag zelfs van tafel geveegd, omdat de VPB simpelweg niet gemist kon worden
vanwege de opbrengsten.78 Het budgettaire argument kan derhalve een doorslaggevende rol spelen in
overwegingen om belastinghervormingen door te voeren.
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Conclusie ten aanzien van de rechtsgrondslagen van de Wet VPB 1969
Uit de uiteenzetting van mogelijke rechtsgrondslagen van de Wet VPB 1969 blijkt dat er geen eenduidige
rechtsgrondslag bestaat voor de Wet VPB 1969, maar dat de antropomorfe visie wel de Wet VPB 1969
ten grondslag ligt aan de Wet VPB 1969. Ondanks dat de antropomorfe visie ten grondslag ligt aan de
Wet VPB 1969, wordt in de Wet VPB 1969 geen zuivere antropomorfe visie gehandhaafd. In de Wet VPB
1969 is er namelijk voor gekozen om dividenduitkeringen niet in aftrek toe te staan op de fiscale winst.
Het niet in aftrek toestaan van dividenduitkeringen van de fiscale winst komt voort uit de gedachte dat
een winstuitdeling niet als winstbepalende, maar als winstbestemmende uitgave wordt gezien. Een
lichaam wordt derhalve wel zelfstandig belast, maar de zelfstandigheid gaat niet zo ver dat de
vergoeding van eigen vermogen, net als de vergoeding van vreemd vermogen, in aftrek mag worden
genomen van de winst.

2.3 Winstbepalingsregels
Het verschil in behandeling tussen eigen en vreemd vermogen was onder het Besluit VPB 1942 van
toepassing, en dat is anno 2020 in de VPB nog steeds op dezelfde wijze het geval. Het verschil ontstaat
in de winstbepalingsregels op basis van het totaalwinstbegrip van de VPB, dat wordt geleend van de IB:
winst is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook,
worden verkregen uit een onderneming.79 Het totaalwinstbegrip maakt daarbij onderscheid tussen de
kapitaal- en winstsfeer. Kapitaalstortingen worden bijvoorbeeld geacht wel een
vermogensvermeerdering te zijn, maar geen winst. Op dezelfde manier worden kapitaalterugbetalingen
geacht een vermogensvermindering te zijn en geen verlies. Het onderscheid in kapitaal- en winstsfeer
resulteert dus in een wezenlijk, verschil in fiscale behandeling. De totale VPB-winst wordt opgedeeld in
jaarwinsten en derhalve jaarlijks bepaald (jaarwinstbegrip). De jaarwinst wordt vastgesteld aan de hand
van de techniek van vermogensvergelijking, waarbij de beginselen van het goed koopmansgebruik80
(hierna: ‘GKG’) worden gehanteerd. 81

Het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen komt tot uiting in art. 9 en 10 Wet
VPB 1969. In deze artikelen wordt specifiek aangegeven wat respectievelijk wel en niet in aftrek komt bij
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het bepalen van de fiscale winst op grond van de voornoemde winstbepalingsregels. Aan de hand van
onder meer deze wetsbepalingen wordt bepaald wat in de winstsfeer valt en wat tot de kapitaalsfeer
wordt gerekend, op basis van de relatie van de aandeelhouder ‘als zodanig’ tot de vennootschap.82 Op
grond van de vormgeving van de VPB bestaat aldus een verschil in fiscale behandeling van eigen en
vreemd vermogen. In de volgende subparagraaf wordt bekeken hoe dit verschil zich heeft ontwikkeld en
op dit moment is vormgegeven.

2.4 Het verschil tussen eigen en vreemd vermogen
Nu in het algemeen is gekeken naar de aangevoerde rechtsgrondslagen en de winstbepalingsregels van
de VPB, kan meer specifiek naar het verschil tussen eigen en vreemd vermogen worden gekeken.
Hiervoor besteed ik aandacht aan achtereenvolgens het verschil in karakter, het civiel- en
fiscaalrechtelijke verschil in eigen en vreemd vermogen en de beperkingen op de in aftrek te nemen
rente.

2.4.1 Het verschil in karakter van eigen en vreemd vermogen
Een onderneming kan financiering verkrijgen van een derde, zoals een bank, een groepsvennootschap of
van een aandeelhouder.83 Vanuit economisch opzicht zijn het eigen en vreemd vermogen voor de
ondernemer beide een middel om de onderneming mee te financieren en voor de verstrekker van het
vermogen kort gezegd een belegging. Bij onafhankelijke derden komt de keuze tussen eigen en vreemd
vermogen neer op een afweging van het risico en rendement (kosten). Echter, in geval van
intragroepsfinanciering spelen zowel het economische risico als het rendement geen rol in de
financieringskeuze, want het geheel speelt zich binnen het concern af.84

Het verschil in karakter van eigen en vreemd vermogen wordt vanuit juridisch opzicht nader uitgewerkt
in de hiernavolgende onderdelen. Echter, door de liberalisering van kapitaalmarkten en financiële
innovatie zijn eigen en vreemd vermogen in sommige gevallen vrijwel niet van elkaar te onderscheiden,
zoals in het geval van hybride financieringsinstrumenten.85 Een belangrijk aspect hierin is dat crediteur
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en debiteur de vrijheid hebben om zelf een leningsovereenkomst op te stellen en hiertoe de handvaten
aangereikt krijgen vanuit het flexibele ondernemingsrecht.86

2.4.2 De civiel- en fiscaalrechtelijke kwalificatie van eigen en vreemd vermogen
De kwalificatie van eigen en vreemd vermogen is belangrijk, omdat deze bepalend is voor de vraag of
het vermogen tot de winst- of kapitaalsfeer wordt gerekend.87 De kwalificatie is derhalve bepalend voor
de fiscale behandeling die het vermogen ondervindt. In hoofdlijnen is dit verschil in fiscale behandeling
te splitsen in twee categorieën: waardemutatie en vergoeding.88 De vergoeding op vreemd vermogen,
de rente, mag in beginsel in aftrek worden genomen op de winst bij de debiteur en is in beginsel belast
bij de crediteur. De vergoeding op eigen vermogen, dividend, mag niet in aftrek genomen worden van
de winst bij de geldnemer en is onbelast bij de verstrekker.89 Waardemutaties, bijvoorbeeld door
valutawijzigingen, leveren in geval van eigen vermogen geen winst of verlies op bij geldnemer en
-verstrekker.90 Vreemd vermogen levert daarentegen bij de geldverstrekker in beginsel wel een winst of
verlies op bij waardemutatie en onder omstandigheden bij de geldnemer.91, ·

Voor de kwalificatie van eigen en vreemd vermogen is door de jaren heen in de jurisprudentie een soort
beoordelingskader ontstaan. Onderstaand worden in een notendop de kernarresten betrokken in een
uiteenzetting van het civiel- en fiscaalrechtelijk verschil in eigen en vreemd vermogen.92 In de
uiteenzetting worden achtereenvolgens de hoofdregel voor de civiel- en fiscaalrechtelijke kwalificatie
van eigen en vreemd vermogen, de kenmerkende verschillen tussen eigen en vreemd vermogen, de
onzakelijke lening en de fiscale gevolgen van de kwalificatie in kaart gebracht.

De hoofdregel voor civiel- en fiscaalrechtelijke kwalificatie
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Voor de kwalificatie van de geldverstrekking geldt als hoofdregel dat de civielrechtelijke vorm leidend
is.93 Hierbij staat de terugbetalingsverplichting centraal.94 Om het eigen en vreemd vermogen van elkaar
te onderscheiden bestaan een aantal kenmerkende verschillen, c.q. criteria. Het viertal criteria dat
doorgaans wordt gehanteerd, luidt als volgt95:
1) De mate waarin en de wijze waarop ‘schuldeisers’ meedelen in eventuele winsten en verliezen
Van der Geld stelt dat het meedelen in de verliezen daarbij het meest cruciaal is. Er bestaat namelijk een
bepaalde rangorde waarin schuldeisers worden behandeld. Verstrekkers van eigen vermogen zijn in
deze rangorde achtergesteld op de schuldeisers van vreemd vermogen.

2) De looptijd van de ‘schuld’
Het eigen vermogen is een onaflosbare terbeschikkingstelling van vermogen van de vennootschap aan
de aandeelhouder en heeft daarmee een permanent karakter. Het vreemd vermogen, daarentegen, is
tijdelijk van aard. Het karakter van vreemd vermogen baseert zich op de terugbetalingsverplichting.

3) De afhankelijkheid van de vergoeding van de winst
De vergoeding op eigen vermogen is in elk geval winstafhankelijk. Bij een lening overeenkomst is
doorgaans sprake van een vaste vergoeding. Echter, het is mogelijk om ook bij een verstrekking van
vreemd vermogen een winstafhankelijke rente overeen te komen.

4) De zeggenschap in de vennootschap
Het eigen vermogen levert in de regel een deelname in de vennootschap, c.q. aandeelhouderschap, op
in de vorm van zeggenschap en/of stemrecht. Bij vreemd vermogen is juist dit ‘deelnemende’ karakter
niet het geval.

Na de het beoordelen van de geldverstrekking aan de hand van de criteria wordt een kwalificatie
gemaakt. In de praktijk levert deze kwalificatie, wegens uiteenlopende feiten en omstandigheden, niet
altijd een eenduidig antwoord en spreekt Elsweier begrijpelijkerwijs over maatwerk.96 Dit als gevolg van
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de wetgever die klaarblijkelijk content is met het rechtersrecht omtrent de onzakelijke leningproblematiek, in plaats van dit fiscale vraagstuk fundamenteel aan te pakken en te codificeren.97

Uitzonderingen op de hoofdregel
Op de hoofdregel, die stelt dat de civielrechtelijke vorm van een geldlening leidend is voor de
fiscaalrechtelijke kwalificatie, heeft de Hoge Raad (hierna: HR) een drietal limitatieve uitzonderingen
gemaakt.98 In deze gevallen kan civielrechtelijk sprake zijn van een lening, maar wordt dat
fiscaalrechtelijk niet gevolgd. Deze uitzonderingen staan, kort gezegd, bekend als:
1. de schijnlening: partijen beogen in werkelijkheid een kapitaalstorting in plaats van een lening;
2. de bodemlozeputlening: een lening waarbij ten tijde van de geldverstrekking redelijkerwijs duidelijk
was dat terugbetaling niet (volledig) plaats zou kunnen vinden; en
3. de deelnemerschapslening: de crediteur ‘neemt in zekere mate deel’ in de debiteur.

De fiscale kwalificatie van vreemd vermogen naar eigen vermogen acht de HR in geval van deze
uitzonderingen dus mogelijk. Desalniettemin gaat de HR tot op de dag van vandaag niet mee in de
herkwalificatie van vreemd vermogen naar eigen vermogen.99 Indien geen sprake is van herkwalificatie
van vreemd naar eigen vermogen, dan kan daarnaast nog sprake zijn van een “onzakelijke lening”.

Onzakelijke lening en fiscale gevolgen
Een geldverstrekking tussen crediteur en debiteur kan zowel zakelijk100 als onzakelijk zijn. Het verschil
vloeit voort uit het feit dat tussen partijen kennelijk andere (meer persoonlijke) aspecten hebben
meegespeeld bij de verstrekking van de geldlening of de overeengekomen voorwaarden. Daarmee kan
dit vraagstuk in principe bij iedere crediteur debiteur-verhouding opkomen. Inzake de zakelijkheidstoets
heeft de HR bepaald dat in essentie sprake is van een onzakelijke lening, indien:
1. de geldverstrekker, in hoedanigheid van aandeelhouder, een debiteurenrisico heeft aanvaard die
een onafhankelijke derde niet zou hebben aanvaard; en,
2. geen rente kan worden gevonden door de rente te corrigeren naar een rente die at arms length is,
zonder dat de rente winstdelend wordt.
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In beginsel dient de vaststelling van zakelijkheid plaats te vinden op het moment van verstrekken. Deze
vaststelling geldt tevens voor de volledige geldverstrekking en de op de hoofdsom bijgeschreven
rente.101 Dit betekent niet dat de vaststelling vervolgens voor eeuwig vaststaat: indien een lening bij
aanvang als zakelijk wordt aangemerkt, kan door onzakelijk handelen de lening vanaf dat moment als
onzakelijk worden aangemerkt.102

Door de limitatieve uitzonderingen in het Unilever-arrest is bij de onzakelijke lening nog steeds sprake
van vreemd vermogen. 103 In dat geval is sprake van een lening met een onzakelijk debiteurenrisico.
Fiscaalrechtelijk heeft een aanmerking van onzakelijke lening als gevolg dat rentekosten met in
achtneming van de borgstellingsanalogie104 in aftrek mag worden genomen. 105 Het gevolg van het
onzakelijke debiteurenrisico valt in beginsel in de kapitaalsfeer, waardoor een afwaardering van de
onzakelijke lening bij de geldverstrekker niet aftrekbaar is, maar het opgeofferd bedrag bij liquidatie wel
verhoogd.106

Samenvattend
Samenvattend is de civiel- en fiscaalrechtelijke kwalificatie bepalend voor de fiscale behandeling, zoals
de aftrekbaarheid van de rente. In de jurisprudentie zijn drie situaties geschetst waarin hiervan wordt
afgeweken. Bovendien is in de jurisprudentie een afwijkend regime vastgelegd voor de zogenoemde
onzakelijke lening. Als geconcludeerd moet worden dat fiscaal sprake is van vreemd vermogen betekent
dit niet dat indien rente aftrekbaar is op grond van de vermogenskwalificatie, deze rente onbetwistbaar
volledig in aftrek mag worden genomen. De wetgever heeft, omwille van onder andere
misbruikvoorkoming, beperkingen gesteld aan de in aftrek te nemen rente.
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2.4.3 Beperkingen op de in aftrek te nemen rente
In essentie is het probleem dat doordat er een verschil bestaat in fiscale behandeling van eigen en
vreemd vermogen, belastingplichtigen op zoek gaan naar een manier om fiscaal zo voordelig mogelijk
financiering te verkrijgen. Vanuit de aftrekbaarheid van de vergoeding op vreemd vermogen ten
opzichte van de niet-aftrekbaarheid van de vergoeding op eigen vermogen bezien, wordt duidelijk dat
financiering met vreemd vermogen een voordeel oplevert. 107 Daarnaast kan een voordeel ontstaan,
indien door een internationaal concern in Nederland rentekosten in aftrek mogen worden genomen en
rentebaten in een andere belastingjurisdictie niet of nauwelijks worden belast.108 Om dergelijke fiscale
voordelen optimaal te benutten zijn (in het verleden) allerlei constructies opgezet, met Nederlandse
grondslaguitholling als gevolg. Indien in dat geval sprake was van misbruik van het recht, dan kon de
rechter tot 1 januari 1997 dit potentiële misbruik louter beoordelen op basis van fraus legis. Fraus legis
werd door de HR geïntroduceerd en dient volgens Van Kemmeren als ‘een laatste correctiemogelijkheid
om het aan de (gebrekkige) wet(tekst) ten grondslag liggende doel en de strekking tot gelding te
brengen’.109 Gedurende de ontwikkeling van jurisprudentie110 met betrekking tot de beperking van
renteaftrek werd de noodzaak ingezien voor een wettelijke bepaling en ging de wetgever op 1 januari
1997 over tot codificatie: art. 10a Wet VPB 1969. Hierna volgden, vaak op vergelijkbare wijze van
rechtsvinding, een reeks van renteaftrekbeperkingen, waarvan onderstaand een opsomming volgt van
de huidige vormen van renteaftrekbeperkingen in de VPB.

Art. 8b Wet VPB 1969 (at arm’s length principle (hierna: ‘ALP’))
Het ALP van art. 8b houdt in dat transacties onder zakelijke voorwaarden dienen plaats te vinden,
waardoor het voornamelijk op gelieerde partijen betrekking heeft. Het ALP is een algemene bepaling en,
in tegenstelling tot het GKG dat zich op de jaarwinst richt, gebaseerd op de totaalwinst. De aftrek van
rentekosten valt namelijk binnen het totaalwinstbegrip en kan, indien niet in overeenstemming met het
ALP, gecorrigeerd worden op grond van art. 8b. 111
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Art. 8c Wet VPB 1969 (doorstroomlichamen)112
Bij het bepalen van de winst blijft op grond van art. 8c, lid 1, de zowel ontvangen als betaalde rente en
royalty buiten aanmerking voor zover sprake is van verbondenheid door een concernverband waarvan
de belastingplichtige deel uit maakt, geldleningen of rechtsverhoudingen die ‘rechtens dan wel in feite
direct of indirect’ met elkaar samenhangen en het ontbreken van een reëel risico.113

Art. 10, lid 1, onderdeel d Wet VPB 1969 (deelnemerschapslening)
Bij het bepalen van de winst komen niet in aftrek de vergoedingen op een geldlening, alsmede
waardemutaties van de lening, indien de lening onder zodanige voorwaarden is aangegaan dat deze
feitelijk functioneert als eigen vermogen van de belastingplichtige. Dit is feitelijk een codificatie van de
derde uitzondering die is geformuleerd in BNB 1998/217.

Art. 10a Wet VPB 1969 (antiwinstdrainage)
Art. 10a voorkomt dat rente in Nederland in aftrek wordt genomen indien de schuld, rechtens dan wel
in feite direct of indirect, verschuldigd is aan een verbonden lichaam of natuurlijk persoon, voor zover
deze schuld rechtens dan wel in feite direct of indirect verband houdt met een winstuitdeling,
kapitaalstorting of verwerving dan wel uitbreiding door de belastingplichtige, tenzij wordt voldaan aan
de tegenbewijsregeling.114

Art. 10b Wet VPB 1969 (internationale mismatches)
Art. 10b is een specifieke maatregel die ziet op leningen tussen gelieerde partijen115 zonder vaste
looptijd of met looptijd van ten minste tien jaar en met een onzakelijk rentepercentage. De maatregel
beoogd te voorkomen dat via de voornoemde opzet van een lening, rentekosten en waardemutaties in
aftrek worden genomen in Nederland, terwijl de rente-inkomsten in een andere belastingjurisdictie niet
belast worden.

Art. 15b Wet VPB 1969 (generieke renteaftrekbeperking)
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De zogenoemde earningsstrippingmaatregel116 beoogd belastingontwijking via excessieve renteaftrek
tegen te gaan. De maatregel houdt in dat bij het bepalen van de in een jaar genoten winst, het saldo aan
rente niet in aftrek komt voor zover dat meer bedraagt dan 30% van de gecorrigeerde winst117, waarbij
een franchise van 1 miljoen geldt. Hiermee pakt de maatregel voornamelijk
houdstervennootschappen118 aan.119

De wijze waarop het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen met specifieke
renteaftrekbeperkingen door de wetgever wordt aangepakt blijkt inconsistent120 en wordt als
onwenselijk ervaren.121 Ondanks dat kwalitatieve fiscale antimisbruikwetgeving en complexiteit
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, lijkt het maatwerk van de adviseur gevolg te worden door
maatwerk van de wetgever, waardoor wetgeving onnodig complex wordt.122 A-G Wattel spreekt hier
over ‘casuïstischwetgeven’ en stelt: ‘Hoe casuïstischer de wetgeving is, hoe minder daarin systeem, doel
en strekking te ontwaren zal zijn, hoe moeilijker en onoverzichtelijker de wetgever het voor zichzelf, de
belastingplichtigen en de belastingdienst maakt, en hoe casuïstischer de rechtspraak zal worden.’123
Tevens wordt op deze manier de verschillende vermogensbehandeling niet adequaat aangepakt. Dit
terwijl het huidige verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen een reeks van
(economische) gevolgen met zich meebrengt.
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2.5 (Economische) gevolgen van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd
vermogen
Door het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen wordt het, op grond van het
globale evenwicht, beoogde neutrale evenwicht in de VPB verstoord.124 Deze verstoring zorgt voor een
reeks van gevolgen in de onderstaande macro-economische segmenten:

Kapitaalmarkten
De standaardtheorie van Modigliani-Miller stelt dat, onder bepaalde omstandigheden, de waarde van
een onderneming indifferent is aan de verhouding van eigen en vreemd vermogen.125 Echter, in de
praktijk zijn de bepaalde omstandigheden, zoals belastingen, wel degelijk van invloed op de waarde van
een onderneming.126 Vanwege de gunstigere behandeling van vreemd vermogen kan er een voordeel
worden behaald in de wijze van financiering. Dit verstoort zowel financieringsbeslissingen als de omvang
van financiering.127 De mate waarin dit voordeel kan worden behaald, verschilt per onderneming en
wordt aangeduid met de ‘optimale schuldgraad’, waarmee de kosten van kapitaal worden
geminimaliseerd.128 Het opzoeken van de optimale schuldgraad kan riskant zijn, omdat aan een hoge
schuldgraad risico’s kleven. Empirisch bewijs heeft aangetoond dat, ondanks dat het verschil in fiscale
behandeling van eigen en vreemd vermogen de crisis niet veroorzaakt heeft, dit de crisis mogelijk wel
heeft verergerd.129 Een hoge schuldgraad maakt ondernemingen namelijk gevoeliger voor bijvoorbeeld
overnames of faillissement.130 Dit komt doordat de hoge rentekosten de financiële verplichtingen
verhogen, wat kwetsbaarheid creëert, met name in tijden van financiële tegenslag. Hierdoor gaat de
financiële stabiliteit (nog) verder achteruit gaat, waardoor extra financiering meer zal kosten.131

Indien ingehouden winst minder wordt belast dan uitgekeerde winst, dan wordt het inhouden van winst
fiscaal gestimuleerd. Dit is het geval voor vrijwel alle aandeelhouders, behalve box-3 aandeelhouders.
Dit verstoort de kapitaalmarkt, omdat wordt gekeken naar of het rendement ná belastingheffing in
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plaats van het rendement vóór belastingheffing. Het stimuleren van winstinhouding leidt tot verstoring
van de kapitaalmarkt, oftewel de optimale allocatie van vermogen, omdat op deze manier gevestigde
ondernemingen zich eerder kunnen beroepen op eigen vermogen ten opzichte van startups, die eerder
een beroep zullen moeten doen nieuw, relatief duur kapitaal.132 Daarnaast hebben gevestigde
ondernemingen, doordat zij langer bestaan en groter zijn, eenvoudiger toegang tot vreemd vermogen
dan startups, wat eveneens gevestigde ondernemingen bevoordeelt.133

Openbare financiën en welvaart
Door het fiscaal gunstiger behandelen van vreemd vermogen beïnvloedt de overheid
investeringsbeslissingen, waardoor een inefficiënte allocatie van investeringen ontstaat, omdat de
markt niet op vrije wijze tot een evenwicht kan komen. Hetgeen de economie aan welvaart misloopt
dankzij een verstoring, zoals een inefficiënte allocatie van middelen, wordt in economische termen ook
wel een ‘dead weight loss’ genoemd.134 Het welvaartsverlies wordt niet gecompenseerd door meer
belastinginkomsten. Sterker nog: doordat de rente in aftrek mag worden genomen van de fiscale winst
kan de VPB-grondslag worden uitgehold, waaruit volgt dat de belastinginkomsten juist dalen.135

Internationale arbitrage
De gunstigere behandeling van vreemd vermogen speelt ook een rol in belastingarbitrage tussen
belastingjurisdicties met verschillende belastingtarieven. Indien een internationaal concern een
investering financiert met vreemd vermogen waarbij het de financiering zo inkleedt dat het de
rentekosten in aftrek neemt in een jurisdictie met een hoger tarief en de rentebaten laat vallen in een
laag belaste jurisdictie, dan wordt het fiscale voordeel door het verschil in fiscale behandeling van eigen
en vreemd vermogen nog verder benut.136 De verstoring van de markt en de grondslaguitholling krijgen
hierdoor een internationaal karakter.

2.6 Conclusie
In hoofdstuk 2 is antwoord gegeven op de eerste deelvraag. Allereerst volgt een herhaling van deelvraag
1, waarop het antwoord op deelvraag 1 volgt.
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1. Wat is de rechtvaardiging voor het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd
vermogen, hoe is dat verschil vormgegeven in de Wet VPB 1969 en welke (economische)
gevolgen brengt het verschil met zich mee?

Het Besluit op de vennootschapsbelasting 1942, ingevoerd door de Duitsers tijdens de bezetting, was
gebaseerd op het klassieke stelsel (de antropomorfe visie) en bevatte reeds een verschil in fiscale
behandeling van eigen en vreemd vermogen. Uit de uiteenzetting van mogelijke rechtsgrondslagen van
de Wet VPB 1969 blijkt dat er geen eenduidige rechtsgrondslag bestaat voor de Wet VPB 1969, maar dat
de antropomorfe visie wel ten grondslag ligt aan de Wet VPB 1969. Ondanks dat de antropomorfe visie
ten grondslag ligt aan de Wet VPB 1969, wordt in de Wet VPB 1969 geen zuivere antropomorfe visie
gehandhaafd. In de Wet VPB 1969 is er namelijk voor gekozen om dividenduitkeringen niet in aftrek toe
te staan op de fiscale winst. Het niet in aftrek toestaan van dividenduitkeringen van de fiscale winst
komt voort uit de gedachte dat een winstuitdeling niet als winstbepalende, maar als winstbestemmende
uitgave wordt gezien. Als reden voor het niet aftrek toestaan van dividend van de fiscale winst wordt in
de Leidraad VPB 1942 gegeven dat de uitzondering van dividendaftrek is gebaseerd op het bestrijden
van belastingontwijking. Dit blijkt uit de frase: ‘de mogelijkheid om belasting te ontgaan zou zonder deze
uitzondering wijd openstaan’.137 De rechtvaardiging voor het verschil in fiscale behandeling van eigen en
vreemd vermogen is derhalve het bestrijden van belastingontwijking.

Een onderneming wordt gefinancierd met vermogen. Dit kan zowel eigen als vreemd vermogen zijn. Dit
onderscheid wordt gemaakt aan de hand van de beoordeling van verschillende kenmerken van het
verstrekte vermogen. De belangrijkste kenmerken die in beschouwing worden genomen zijn: de mate
waarin en de wijze waarop ‘schuldeisers’ meedelen in eventuele winsten en verliezen, de looptijd van de
‘schuld’, de afhankelijkheid van de vergoeding van de winst en de zeggenschap in de vennootschap.

Afhankelijk van de vermogenskwalificatie wordt beoordeeld of er sprake is van eigen of vreemd
vermogen, met alle (fiscale) gevolgen van dien. In de jurisprudentie zijn drie situaties geschetst waarin
hiervan wordt afgeweken. Bovendien is in de jurisprudentie een afwijkend regime vastgelegd voor de
zogenoemde onzakelijke lening. Als geconcludeerd moet worden dat fiscaal sprake is van vreemd
vermogen betekent dit niet dat indien rente aftrekbaar is op grond van de vermogenskwalificatie, deze
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rente onbetwistbaar volledig in aftrek mag worden genomen. De wetgever heeft, omwille van onder
andere misbruikvoorkoming, beperkingen gesteld aan de in aftrek te nemen rente.

Het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen brengt – onder meer macroeconomische – gevolgen met zich mee. Zo heeft het een verstorende werking op de kapitaalmarkten,
kan het de openbare financiën en welvaart beïnvloeden en speelt het een rol in belastingarbitrage
tussen belastingjurisdicties met verschillende belastingtarieven.
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3. Familiebedrijf en financiering
3.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd
vermogen niet eenduidig is gegrond op een bepaald rechtsgrondslag, maar dat de antropomorfe visie
wel ten grondslag ligt aan de Wet VPB 1969. Er wordt in de Wet VPB 1969 geen zuivere antropomorfe
visie gehanteerd, aangezien onderscheid wordt gemaakt in het verschil in fiscale behandeling van eigen
en vreemd vermogen. Dit verschil brengt onder meer macro-economische gevolgen teweeg. In
hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op wat het verschil in vermogensbehandeling betekent voor het
bedrijfsleven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Ten
eerste komt aan bod wat nu precies wordt bedoeld met ‘een familiebedrijf’. Hiervoor worden de
definitie en de kenmerken van een familiebedrijf in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken naar de
financieringskenmerken van een familiebedrijf. Ten slotte wordt aan de hand van een door mij
uitgevoerde data-analyse bepaald of daadwerkelijk sprake is van een verschil in financieringsstructuur.

3.2 Familiebedrijf
3.2.1 Definitie van het familiebedrijf
Wereldwijd bestaan allerlei uiteenlopende definities om een familiebedrijf te duiden. Uit onderzoek
naar verschillende definities voor familiebedrijven blijkt zelfs dat onder sommige definities slechts
15%138 van alle ondernemingen als familiebedrijf kunnen worden aangemerkt, terwijl onder andere
definities maar liefst 79%139 van alle ondernemingen als familiebedrijf kunnen worden aangemerkt.140
Ondanks dat dergelijke onderzoeken enigszins gedateerd zijn, bestaat anno 2020, op wereldniveau, nog
steeds geen consensus over de definitie van het familiebedrijf. Om de eendracht van het onderzoek naar
familiebedrijven in te bevorderen, schaar ik mij – net als het Tilburg Instituut voor Familiebedrijven
(hierna: ‘TiFB’) – achter de door de EC gehanteerde definitie van het familiebedrijf.

3.2.1.1 European Familiy Business
Het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie voor het familiebedrijf is ook bij de EC niet
onopgemerkt gebleven. In 2007 heeft de EC een project gelanceerd om grondig inzicht te krijgen in
familiebedrijven (in Europa), waarbij onder meer de focus lag op het vaststellen van een Europese
138

Kayser and Wallau 2002.
Chrisman et al. 2004.
140
H. Harms, ‘Review of Family Business Definitions: Cluster Approach and Implications of Heterogeneous
Application for Family Business Research’, Int. J. Financial Stud. 2014, 2, p. 281.
139

39

definitie van het familiebedrijf.141 Ter voltooiing van het project hebben de betrokken onderzoekers in
2009 een rapport uitgebracht waarin een Europese definitie van familiebedrijven is vastgesteld en
karakteristieken van familiebedrijven in kaart zijn gebracht. De definitie van de EC luidt als volgt:142
1. “De meerderheid van de besluitvormingsrechten in het bezit is van de natuurlijke perso(o)n(en)
die de onderneming opgericht heeft, of in het bezit is van de natuurlijke perso(o)n(en) die het
aandelenkapitaal van de onderneming verworven heeft, of in het bezit is van hun echtgenoten,
ouders, kinderen of directe erfgenamen van kinderen;
2. De meerderheid van de besluitvormingsrechten indirect of direct zijn;
3. Ten minste één vertegenwoordiger van de familie of verwanten formeel betrokken is bij het
bestuur van de onderneming;
4. Beursgenoteerde ondernemingen voldoen aan de definitie van het familiebedrijf als de persoon
die de onderneming opgericht of verworden heeft (aandelenkapitaal) of familieleden of
afstammelingen 25 procent van de beslissingsbevoegdheid bezitten”.

3.2.1.2 Tilburg Instituut voor Familiebedrijven
Het TiFB is een multidisciplinair instituut dat zich richt op de dynamiek van familiebedrijven en verricht
onderzoek en verzorgt onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven waarbij theorie en
praktijk elkaar versterken. Dit instituut is mogelijk gemaakt door een samenwerking van Tilburg
University (hierna: ‘TiU’) en PricewaterhouseCoopers (hierna: ‘PwC’).143

Voor onderzoek naar het familiebedrijf hanteert het TiFB de door de EC bepaalde definitie van het
familiebedrijf. Of al dan niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de EC-definitie is echter niet voor
alle ondernemingen eenvoudig te achterhalen. Vandaar dat voor bepaalde onderzoeken een aangepaste
variant van de EC-definitie wordt gehanteerd. Zo is voor deze scriptie ten aanzien van de data-analyse
eveneens een minder strenge definitie gehanteerd om een onderneming als familiebedrijf aan te
merken.144
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3.2.2 Kenmerken van het familiebedrijf
3.2.2.1 Het driecirkelmodel van Davis en Tagiuri
Al in 1996 begrepen Davis en Tigirui het belang van familiebedrijven in Amerika, vanwege destijds reeds
duidelijk waarneembare impact van familiebedrijven op het bruto nationaal product en de
werkgelegenheid. Zij ontwikkelden, in hun onderzoek naar de karakteristieken van het familiebedrijf,
een grafische weergave van de posities van betrokken partijen binnen een familiebedrijf, waarmee
tevens in één oogopslag de mogelijke overlap van de te vervullen rollen binnen het familiebedrijf kan
worden waargenomen.145 In het model wordt eveneens inzichtelijk gemaakt dat in het familiebedrijf
sprake kan zijn van enkelvoudige, tweevoudige of drievoudige positie. In figuur 1 wordt het
oorspronkelijke, door Davis en Tagiuri gepubliceerde, driecirkelmodel weergegeven. Tegenwoordig
wordt een variant van het driecirkelmodel gehanteerd waarin betrokken partijen en rollen worden
ingedeeld in zeven verschillende posities (zie figuur 2). Het driecirkelmodel maakt onderscheid tussen de
drie domeinen van het familiebedrijf: familie, eigendom en bedrijf. De verwevenheid van deze familie,
eigendom en bedrijf is volgens het model kenmerkend voor het familiebedrijf.

Figuur 1 Overlap van Familie, Eigendom en Management &
Werknemers

Figuur 2 Het driecirkelmodel

De zeven verschillende posities van partijen binnen een familiebedrijf zijn in het driecirkelmodel door
Breul et al als volgt uiteengezet:146
1. “Familieleden die geen eigenaar zijn, niet werken binnen het bedrijf en geen bestuurder zijn.
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2. Externe directieleden en toezichthouders.
3. Externe mede-eigenaar die geen functie binnen het bedrijf hebben en geen toezichthouder zijn.
4. Familieleden die binnen het bedrijf werken of toezichthouder zijn, maar geen eigenaar zijn.
5. Familieleden die niet binnen het bedrijf werken en geen toezichthouder zijn, maar wel eigenaar.
6. Externe medewerkers, directieleden en toezichthouders, die ook mede-eigenaar zijn.
7. Familie-eigenaren die in het bedrijf werken en/of toezichthouder zijn.”
Breul et al erkennen bij hun aanduiding van de posities en rollen binnen het driecirkelmodel dat de
verhoudingen van zowel de verschillende posities als van de betrokken partijen, per familiebedrijf
gebaseerd is op een geheel eigen familiedynamiek.147

3.2.2.2 Familiedynamiek
In een notendop kan de familiedynamiek worden beschreven als het samenspel van familieleden die
samenwerken vanuit verschillende rollen en belangen die elkaar al dan niet overlappen. Meer specifiek:
de complexiteit van deze onderliggende relaties waarin juist de kracht en zwakte van een familiebedrijf
verborgen ligt.148 Voor een uitgebreide behandeling van hoe de familiedynamiek in kaart kan worden
gebracht, verwijs ik naar Olson (2011).149 Olson heeft een kader bedacht dat hulp kan bieden bij het
begrijpen waarom een familie op een bepaalde manier reageert, en bij het in kaart brengen van de
kracht en zwakte van een familie.

Ondanks dat het onderzoek van Davis en Tagiuri tegenwoordig voornamelijk wordt gebruikt voor een
verwijzing naar het driecirkelmodel, is het onderzoek uit 1986 hoofdzakelijk gericht op ‘bivalent
attributes of the family firm’, oftewel: bivalente kenmerken van het familiebedrijf.150 Bij een objectieve
beschrijving van kenmerken van het familiebedrijf misstaan dergelijke bivalente kenmerken allerminst.
Onder meer ‘gelijktijdige rollen’, ‘gedeelde entiteit’ en ‘emotionele betrokkenheid’ zijn kenmerken van
familiebedrijven die worden beschreven en waarvan duidelijk kan worden ingezien dat een dergelijk
kenmerk zowel in het voor- als in het nadeel van het familiebedrijf kan werken.151
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Door verdere ontwikkelingen in zowel de praktijk als de wetenschappelijke literatuur is meer bekend
geworden over dergelijke bivalente kenmerken, die bijvoorbeeld tot uiting komen bij uitdagingen bij de
verwevenheid van de drie domeinen familie, eigendom en bedrijf. Zo is door Bruel et al onderzocht dat
deze domeinen zich elk ontwikkelen op hun eigen manier, waarbij als aandachtspunten gelden: de
evolutie van het familiebedrijf als ‘sociaal-economisch systeem’, de structuur en het proces van
bestuur.152 In een standaardwerk van Gersick et al is een beschrijving opgemaakt van de levensfasen van
de familie, het bedrijf en de eigendom en welke kenmerken en uitdagingen deze
ontwikkelingsprocessen met zich meebrengen voor de vertegenwoordigers van deze domeinen.153

3.2.2.3 Family business governance
Door het erkennen van de verwevenheid van de drie domeinen van het familiebedrijf kan onder meer
de stap worden gemaakt om corporate governance154, 155 te koppelen aan de family governance.156 Op
deze manier krijgt de verwevenheid van de drie domeinen een meer prominente plek in de organisatie
van het familiebedrijf. In de literatuur wordt de koppeling van corporate governance met family
governance ook wel aangeduid met het samengesmolten begrip ‘family business governance’.157

Dienovereenkomstig de verschillende definities van het familiebedrijf, bestaan verscheidene definities
voor het begrip ‘family business governance’. Een definitie die mijns inziens in ieder geval hout snijdt, is
de definitie van Geerlings en Thomassen: ‘het inrichten van structuren en processen die zorgdragen
voor een heldere strategie en een effectieve inrichting van leiding, eigendom en zeggenschap in het
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bedrijf, een en ander in het belang van de continuïteit van de onderneming, de harmonie binnen de
familie en voldoende vrijheid158 van de betrokken individuen.’159 Het bepalen van een family business
governance kan het familiebedrijf helpen om meer recht te doen aan familiale aspecten, zoals de
familiedynamiek. De Expert Group benadrukt in haar rapport dan ook het belang van family business
governance.160 In de praktijk kan een family business governance bijvoorbeeld worden vormgegeven
door family governance en corporate governance te koppelen in een familiestatuut161, ook wel
familieprotocol of familiehandvest genoemd. Volgens PwC is het familiestatuut een veelvoorkomend
onderdeel van governance in het familiebedrijf.162

3.2.2.4 Familie in het bedrijf
De onderlinge band tussen familieleden en loyaliteit staan hoog in het vaandel bij het familiebedrijf.163
Uit onderzoek blijkt dan ook dat in verschillende Europese landen familiebedrijven eerder geneigd zijn
om familieleden plaatsen op sleutelposities binnen het familiebedrijf.164 Dit kan bijvoorbeeld een manier
zijn om de familiewaarden, zoals vastgelegd in het familiestatuut, gemakkelijker door te laten vloeien in
de cultuur van het familiebedrijf.165 Sterke familiewaarden kunnen namelijk aanzienlijk bijdragen aan de
groei van familiebedrijven.166

Familiebedrijven zijn doorgaans meer gericht op de lange termijn, aangezien het familiebedrijf eerder in
generaties zal denken, dan in kwartalen.167 Een conservatieve, lange termijnvisie is dan ook essentieel
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voor het bereiken van de door familiebedrijven geambieerde transgenerationele duurzaamheid.168 Deze
conservatieve, lange termijnvisie heeft ook zijn uitwerking op het financiële beleid wat doorgaans
gehanteerd wordt bij familiebedrijven.169

3.2.3. Familiebedrijf versus niet-familiebedrijf
Er bestaat geen wereldwijde consensus over het begrip familiebedrijf. Derhalve bestaat globaal gezien
geen eenduidig onderscheid tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Op basis van onderzoek
naar ondernemingen waarbij een familie een rol speelt, kunnen echter wel kenmerken worden
vastgesteld die meer aanwezig zijn bij ondernemingen waarin de familie en de onderneming zijn
verweven. Op deze manier kunnen ondernemingen worden gecategoriseerd in ondernemingen waarbij
dergelijke kenmerken meer aanwezig zijn, c.q. familiebedrijven, en in ondernemingen waarbij dergelijke
kenmerken niet, dan wel in mindere mate aanwezig zijn, c.q. niet-familiebedrijven. Een duidelijk
kenmerk is in ieder geval gebleken het familiale karakter, dat wordt vormgegeven in het theoretische
driecirkelmodel door de verwevenheid van drie domeinen familie, eigendom en bedrijf. Deze
verwevenheid komt tot uitdrukking in de met het familiebedrijf verknochte bivalente kenmerken.170
Ondanks dat geen wereldwijde consensus is bereikt over het begrip familiebedrijf, kan er dus wel
degelijk een onderscheid worden gemaakt tussen ondernemingen waar dergelijke familiale kenmerken
wel aanwezig zijn en ondernemingen waar deze kenmerken niet, dan wel in mindere mate, aanwezig
zijn.

3.3 Financiering
Op basis van de in de paragraaf 3.2 in kaart gebrachte onderzoeken naar kenmerken van het
familiebedrijf kan worden vastgesteld het familiebedrijf doorgaans meer intern gericht is, meer lange
termijn gefocust is en een meer conservatieve beleidsvoering hanteert. In deze paragraaf wordt
toegespitst op onderzoek omtrent financieringskenmerken van het familiebedrijf. Als onderdeel daarvan
wordt door middel van een door mij uitgevoerde data-analyse in kaart gebracht of in Nederland
daadwerkelijk een verschil is in financieringsstructuur tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven.
Deze data-analyse vormt vervolgens de basis voor de data-analyses in hoofdstuk 4 en 5.
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3.3.1 Financieringskenmerken van het familiebedrijf
Buiten onderzoek naar de verwevenheid van de drie domeinen bestaan tevens onderzoeken die op
meer specifieke aspecten van een onderneming zijn gericht. Bijvoorbeeld onderzoek naar op
financiering gerichte verschillen tussen het familiebedrijf en het niet-familiebedrijf. Uit een van
dergelijke onderzoeken blijkt dat de motivatie van een familie voor de financieringsstructuur in essentie
wordt gebaseerd op twee elementen: risico-aversie en de vrees om familiale controle over het
familiebedrijf te verliezen.171

3.3.1.1 Risico-aversie
Risico-aversie leidt over het algemeen tot een lagere schuldgraad.172 Een hoge schuldgraad maakt een
onderneming namelijk enerzijds meer kwetsbaar in financieel moeilijke perioden, en zorgt anderzijds
voor hogere kosten van financiering. Daarbij kunnen hogere financieringskosten een onderneming in
financieel moeilijke perioden zelfs eerder tot faillissement drijven. 173 Een hoge schuldgraad vormt in die
zin ook een bedreiging voor de familiale controle over het familiebedrijf.174 De schuldgraad ligt over het
algemeen lager bij een familiebedrijf waarin de familie sterk betrokken is in de Raad van Bestuur175 van
het familiebedrijf.176

3.3.1.2 Vrees om familiale controle te verliezen
In het onderzoek van Jurgen & Smits komt naar voren dat de financiering van familiebedrijven op de
beurs zich kenmerkt door een aversie tegen vreemd vermogen en daarnaast een hoog rendement op
kapitaal. De aversie tegen vreemd vermogen wordt verklaard familiebedrijven het financiële lot graag in
eigen handen houden.177 Een onderzoek van Huybrechts et al (2013) naar de invloed van CEO’s die geen
lid zijn van de familie, geeft aan dat een CEO die geen lid is van de familie meer geneigd is om risico te
nemen. Naargelang de ambtsperiode van de non-familielid CEO wordt verlengd, ebt het verschil in
risico-aversie met de familielid CEO echter weg. Zij baseren hun bevindingen op het concept van
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psychologisch eigendom.178 Met psychologisch eigendom wordt een gemoedstoestand bedoeld, waarin
een persoon voelt dat desbetreffende eigendom van hem of haar is.179 Familiebedrijven zijn daarnaast
minder geneigd om externe investeerders aan te trekken, omdat daarbij het risico groter wordt dat de
familie controle verliest. Vandaar dat een financieringsinstrument waarbij het eigendom niet erodeert
de voorkeur verkrijgt.180 Ook Matser onderschrijft dit als mogelijke verklaring voor het feit dat
familiebedrijven in Nederland eerder geneigd zijn om extern vreemd vermogen aan te trekken dan
extern eigen vermogen.181

3.3.1.3 Financieel beleid
Flören en Berent-Braun hebben in hun onderzoek (2017) onder meer ‘familievermogen en financiële
middelen’ van familiebedrijven in Nederland onderzocht en kwam daarbij tot de conclusie dat ruim twee
derde van de directeuren van familiebedrijven in Nederland een conservatief financieel beleid
hanteert.182 Dit conservatieve financiële beleid uit zich onder meer in een terughoudend dividendbeleid
waarin winsten in ruime mate worden gereserveerd.183 Een conservatief financieel beleid is een
belangrijk onderdeel van een beleid dat gericht is op de lange termijn.184 In de lijn der verwachting blijkt
dan ook dat familiebedrijven doorgaans meer gericht zijn op lange termijn, oftewel een duurzaam
bestaan.185

3.3.2 Financieringsstructuren
Een financieringsstructuur is een reflectie van de primaire financieringsbeslissing in een onderneming:
de keuze tussen eigen en vreemd vermogen.186 De keuze tussen eigen en vreemd vermogen is subjectief
en verschilt derhalve per onderneming. In de literatuur bestaan hoofzakelijk twee leidende principes op
het gebied van financieringsstructuren, te weten de pecking-order theory en de trade-off theory.
178
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3.3.2.1 Pecking-order theory
De pecking-order theory is bij het grote publiek bekend geworden door Myers en Majluf.187 De theorie
baseert zich kort gezegd op de aanname dat financiering meer kost naarmate de informatie-asymmetrie
tussen interne managers en potentiële externe financierders groter wordt.188 De theorie hanteert
daarom een bepaalde hiërarchie om op die manier zo weinig mogelijk financieringskosten te maken. De
hiërarchische volgorde houdt in dat in eerste instantie alleen interne financiering gebruikt mag worden.
Wanneer geen interne financiering meer beschikbaar is, dan pas mag externe financiering worden
aangetrokken, waarbij het aangaan van schulden de voorkeur verkrijgt boven het aantrekken van
externe investeerders.189

3.3.2.2 Trade-off theory
De trade-off theory betekent vrij vertaald: de afwegingstheorie. De trade-off theory stelt dan ook dat
ondernemingen een optimale financieringsstructuur zoeken door het maken van een afweging tussen
de voor- en de nadelen van kosten van vreemd vermogen. Deze voor- en nadelen houden in: enerzijds
hogere belastingvoordelen ten aanzien van een hogere schuldgraad,190 en anderzijds hogere kosten ten
aanzien van een buitensporige schuldgraad en het risico van faillissement.191 In de literatuur wordt deze
afweging aangeduid als het vaststellen van een target debt-equity ratio.192 Oftewel, het vaststellen van
een bepaald solvabiliteitspercentage. Volgens de trade-off theory resulteren de voordelen, als gevolg
van de optimale schuldgraad, in een vermindering van potentiële vrije kasstroom problemen en
conflicten tussen aandeelhouders en management.193 Hierbij kan gedacht worden aan een vermindering
van problemen inzake onderinvestering.194 Deze theorie stelt verder dat een onderneming een bepaalde
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optimale solvabiliteit heeft, die, mettertijd en volgend op de ontwikkeling van een onderneming, met
een onderneming mee verandert.

3.3.3 Financieringsstructuren op basis van data-analyse
Tot dusver is bekend geworden dat in de literatuur wordt gesteld dat familiebedrijven doorgaans meer
op eigen vermogen zijn georiënteerd en niet-familiebedrijven doorgaans meer op vreemd vermogen.
Echter, deze stelling wordt betwist door onderzoek uit 2011 van onderzoeksbureau EIM, in opdracht van
het Centrum van het Familiebedrijf. Daaruit blijkt namelijk dat ‘familiebedrijven in Nederland in 2010
vaker financiering in de vorm van vreemd vermogen hebben gezocht dan niet-familiebedrijven.’195 De in
de literatuur breed geaccepteerde stelling dat familiebedrijven doorgaans meer georiënteerd zijn op
eigen vermogen, blijkt dus niet zonder meer op te gaan.

Het onderzoek van onderzoeksbureau EIM toont verder aan dat in 2010 de verhouding tussen het eigen
en vreemd vermogen (solvabiliteit) bij familiebedrijven gemiddeld genomen gelijk is aan die bij nietfamiliebedrijven, te weten 41%. Echter, de solvabiliteit van familiebedrijven ligt stabieler rond het
gemiddelde (range 30-50%), wat volgens het onderzoek duidt op een voorzichtiger en meer op de
continuïteit gericht bedrijfsbeleid bij familiebedrijven.

Vanwege de in de literatuur nog onbesliste discussie ten aanzien van de financieringsstructuur van
familiebedrijven, en in het kader van het wetenschappelijk onderzoek, acht ik het wenselijk om zelf te
onderzoeken in hoeverre dergelijke aannames steekhoudend zijn ten aanzien van
financieringsstructuren in het Nederlandse ondernemerslandschap. In deze paragraaf wordt daarom de
data-analyse geïntroduceerd. Allereerst wordt uitgelegd hoe de data-verzameling heeft plaatsgevonden.
Vervolgens wordt de verzamelde data gebruikt om de financieringsstructuren van familiebedrijven en
niet-familiebedrijven bloot te leggen. De uitleg van zowel de dataverzameling als de data-analyse zelf zal
beknopt worden beschreven en waar nodig worden verwezen naar een meer uitgebreide uitleg in de
bijlagen.

3.3.3.1 Dataverzameling
Mijn doel was om data te verzamelen van 150 familiebedrijven en 150 niet-familiebedrijven, oftewel
een totaal van 300 bedrijven, in Nederland. Uiteindelijk heb ik van 158 familiebedrijven en 158 niet195
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familiebedrijven, oftewel een totaal van 316 bedrijven, data verzameld.196 Om te bepalen of
ondernemingen al dan niet als familiebedrijf worden aangemerkt, volg ik dezelfde methode die het
hiervoor TiFB hanteert. Ondernemingen worden aangemerkt als familiebedrijf, indien:
·

achternamen in het management197 van de onderneming met elkaar overeenkomen en/of
overeenkomen met achternamen in het management van de dochtermaatschappij198; en

·

de onderneming op haar website vermeldt dat zij een familiebedrijf is, bijvoorbeeld door de
zinsnede ‘een 3e generatie familiebedrijf’.199

Volledigheidshalve merk ik op dat deze definitie niet een-op-een overeenkomt met de gangbare
definitie van de EC. De definitie van de EC gaat onder meer uit van een meerderheidsbelang van de
familie in de onderneming. Het is voor mij echter mij niet mogelijk om de verdeling van de aandelen van
alle onderzochte ondernemingen in kaart te brengen. Derhalve ga ik uit van een door het TiFB
gehanteerde, vereenvoudigde definitie van de EC. Ondernemingen die niet op basis van de
bovenstaande methode kunnen worden aangemerkt als familiebedrijf, worden aangemerkt als nietfamiliebedrijf.

In Orbis heb ik gezocht naar geschikte familiebedrijven200, die zijn ingedeeld per sector. De
familiebedrijven dienen als basis voor het vinden van de niet-familiebedrijven. Het niet-familiebedrijf
dient namelijk een, met het familiebedrijf waarmee het een paar zal vormen, vergelijkbare omzet te
hebben behaald en in dezelfde sector actief te zijn.201 Voor de vergelijkbare omzet is gezocht naar nietfamiliebedrijven die in de jaren 2014 tot en met 2016 een gemiddelde omzet hebben behaald van
maximaal 25% groter of kleiner dan het familiebedrijf waarmee het een paar dient te vormen.202
Uiteindelijk is een marge behaald van 12,52%. Dat wil zeggen dat in mijn dataverzameling de omzet van

196

Voor een meer uitgebreide uiteenzetting van de uitvoering van de dataverzameling verwijs ik naar Bijlage II:
Data-analyse.
197
Het management van ondernemingen wordt achterhaald via www.company.info.
198
Zie noot 265 voor een verduidelijking van wat met een ‘dochtermaatschappij’ wordt bedoeld.
199
De website van een onderneming wordt achterhaald via www.company.info.
200
‘Geschikte familiebedrijven’ zijn familiebedrijven waarvan alle benodigde data uit de jaren 2014 tot en met
2016 beschikbaar zijn om te analyseren. Voor een overzicht van alle benodigde data verwijs ik naar Bijlage II: Dataanalyse.
201
De indeling per sector vindt plaats naar de sectoren in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Voor een overzicht
van de gehanteerde sectoren verwijs ik naar Bijlage II: Data-analyse.
202
Indien de marge van 25% niet mogelijk was, werd de marge naar 40% uitgebreid. Dit is slechts bij 15 van de 158
matches van toepassing geweest.
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niet-familiebedrijven behaald in de jaren 2014 tot en met 2016, gemiddeld genomen slechts 12,52%
afwijkt van de omzet die familiebedrijven in de jaren 2014 tot en met 2016 hebben behaald.

Representatieve steekproef
De steekproefgrootte dient voor zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven apart berekend te
worden, aangezien dit verschillende populaties zijn. Om de minimale steekproefgrootte voor
familiebedrijven en niet-familiebedrijven te berekenen, ga ik in de volgende formule uit van door mij
verzamelde, dan wel berekende gegevens.203

Uit de formule volgt dat, bij een betrouwbaarheidsniveau van 90% en een foutmarge van 6%, de
minimale steekproefgrootte voor familiebedrijven 152 is en voor niet-familiebedrijven 156. Aangezien ik
steekproeven heb getrokken van 158 familiebedrijven en 158 niet-familiebedrijven, lijkt sprake te zijn
van representatieve steekproeven. Echter, vanwege het feit dat de definitie, op basis waarvan ik bepaal
dat sprake is van een familiebedrijf, een vereenvoudigde definitie is van de EC-definitie van
familiebedrijven, is geen sprake van een representatieve steekproef. Om met zekerheid te kunnen
stellen dat sprake is van een familiebedrijf volgens de EC-definitie, dient namelijk de meerderheid van
de aandelen in handen te zijn van de familie. Voor mij is de verdeling van de aandelen van de
ondernemingen in mijn steekproeven echter niet inzichtelijk. Om die reden kan niet met zekerheid
gesteld worden dat in mijn steekproeven sprake is van familiebedrijven, en derhalve ook niet van nietfamiliebedrijven. In Bijlage II doe ik aanbevelingen om bij een volgend onderzoek wel een
representatieve steekproef te kunnen trekken. Ondanks dat mijn steekproef niet representatief is,
resulteert mijn data-analyse naar financieringsstructuren van familiebedrijven en niet-familiebedrijven
echter wel in een uitkomst die vergelijkbaar is met grotere onderzoeken waarbij wel sprake is van
representatieve weergaves.204

203

Voor de berekening van de minimale steekproefgroottes ten aanzien van familiebedrijven en nietfamiliebedrijven verwijs ik naar Bijlage II: Data-analyse, Dataverzameling.
204
Zie mijn conclusie ten aanzien van de uitkomst van mijn data-analyses naar de financieringsstructuren van
familiebedrijven en niet-familiebedrijven in par. 3.3.3.2.
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3.3.3.2 Data-analyse
De dataverzameling onderzoek ik door middel van drie opeenvolgende stappen. In dit hoofdstuk
onderzoek ik stap (1), in hoofdstuk 4 onderzoek ik stap (2) en in hoofdstuk 6 onderzoek ik stap (3). De
stappen houden in dat ik op basis van de data-analyse grondig en zorgvuldig bekijk:
(1) of sprake is van een verschil in financieringsstructuur tussen familiebedrijven en nietfamiliebedrijven;
(2) of mogelijk sprake is van een concurrentieverstoring als gevolg van een verschil in
financieringsstructuur; en
(3) welke van de in de literatuur aangedragen oplossingen voor het verschil in fiscale behandeling
van eigen en vreemd vermogen het meest effectief is om de concurrentieverstoring te
neutraliseren.

Verschil in financieringsstructuur
Het verschil in financieringsstructuur tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven wordt onderzocht
door het in kaart brengen van het solvabiliteitspercentage (asset based). Het solvabiliteitspercentage
(asset based) (hierna: ‘solvabiliteitspercentage’) toont namelijk het gedeelte eigen vermogen aan ten
opzichte van het totale vermogen. Voor het in kaart brengen van de solvabiliteit zijn derhalve het eigen
vermogen, het vreemd vermogen en het totale vermogen van de (niet-)familiebedrijven onderzocht.
Naast eigen en vreemd vermogen bestaan voorzieningen. Voorzieningen bestaan uit van eigen
vermogen, vreemd vermogen of een mix van beiden. Hierdoor is het niet mogelijk om eenduidig te
bepalen dat bij voorzieningen is van eigen of vreemd vermogen. Om deze reden zijn de voorzieningen
van de familiebedrijven en niet-familiebedrijven in kaart gebracht en uit de analyse verwijderd.205 Ter
verduidelijking is dus per bedrijf het totale vermogen verminderd met de voorzieningen, en aan de hand
van die uitkomst is gekeken wat de verhouding eigen en vreemd vermogen (solvabiliteit) is.

Data-analyse naar financieringsstructuren

205

Voorzieningen bestaan gedeeltelijk uit eigen vermogen en gedeeltelijk uit vreemd vermogen. De mate waarin
mijn data-analyse meer nauwkeurig zou worden door het splitsen van voorzieningen in eigen en vreemd
vermogen, weegt niet op tegen de hoeveelheid tijd die het zou kosten om de voorzieningen op te splitsen in eigen
en vreemd vermogen. Derhalve zijn voorzieningen bewust door mij uit de data-analyse gelaten.
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Uit de data-analyse volgt dat het solvabiliteitspercentage in de jaren 2014 tot en met 2016 voor alle 150
familiebedrijven gemiddeld 51% is en voor alle niet-familiebedrijven 41%. Dit houdt in dat het
percentage eigen vermogen 10-procentpunt hoger ligt bij familiebedrijven dan niet-familiebedrijven.
Onderstaand worden deze percentages met elkaar vergeleken in een grafiek.

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau EIM volgt dat het solvabiliteitspercentage voor
familiebedrijven en niet-familiebedrijven hetzelfde is, te weten 41%. Uit mijn data-analyse is gebleken
dat het solvabiliteitspercentage van alle familiebedrijven gemiddeld 51% is en voor alle nietfamiliebedrijven 41% is. Uit het onderzoek van Vaknin, naar onder meer de financieringsstructuur van
familiebedrijven en niet-familiebedrijven, komt een vergelijkbare uitkomst naar voren. Daaruit blijkt
namelijk dat familiebedrijven gemiddeld genomen een solvabiliteitspercentage hebben van 52% en nietfamiliebedrijven gemiddeld genomen een solvabiliteitspercentage hebben van 41,7%.206 In hun
proefschrift concluderen Grupping & Verdult overeenkomstig dat familiebedrijven meer op eigen
vermogen zijn georiënteerd dan niet-familiebedrijven. Uit hun proefschrift volgt dat familiebedrijven
gemiddeld genomen een solvabiliteitspercentage hebben van 45% en niet-familiebedrijven gemiddeld
genomen een solvabiliteitspercentage hebben van 35%.207 Samengevat komt uit onderzoeken van
Vaknin, Grupping & Verdult en mij naar voren dat het solvabiliteitspercentage (asset-based) 10procentpunt hoger ligt bij familiebedrijven dan niet-familiebedrijven.

206

O. Vaknin, ‘The Family Business Risk Profile. Leonard N. Stern School of Business’, Glucksman Institute for
Research in Securities Markets 2010.
207
Grupping & Verdult 2012, p. 60.
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Het verschil in solvabiliteitspercentage van 10-procentpunt is gemiddeld genomen. Aangezien
financieringsstructuren per sector kunnen verschillen, is het interessant om te bekijken of het
gemiddelde verschil in solvabiliteitspercentage van 10-procentpunt wordt gedeeld per sector of dat juist
sprake is van uiteenlopende solvabiliteitspercentages per sector. Onderstaand wordt per sector in kaart
is gebracht wat het solvabiliteitspercentage is.

Ten aanzien van familiebedrijven heeft sector C2 (Vervaardiging niet-voeding) het hoogste
solvabiliteitspercentage (71%), terwijl sector G1 (Autohandel) het laagste solvabiliteitspercentage (29%)
heeft. Bij niet-familiebedrijven hebben sector A (Agrarisch) en C1 (Voeding) beiden het hoogste
solvabiliteitspercentage (75%), terwijl sector G3 (Groothandel) het laagste solvabiliteitspercentage
(21%) heeft. De voornoemde percentages houden in dat familiebedrijven per sector qua uitersten
dichterbij het gemiddelde solvabiliteitspercentage van familiebedrijven gelegen zijn, dan nietfamiliebedrijven per sector bij hun gemiddelde solvabiliteitspercentage. Ook is de gemiddelde variatie
van het gemiddelde solvabiliteitspercentage bij familiebedrijven (12%) lager dan bij niet-familiebedrijven
(17%).

3.3.3.3 Overige bevindingen data-analyse naar financieringsstructuren
Uit het verschil tussen de gemiddelde solvabiliteit van familiebedrijven (51%) en de gemiddelde
solvabiliteit van niet-familiebedrijven (41%) kan worden geconcludeerd dat familiebedrijven gemiddeld
genomen meer met eigen vermogen zijn gefinancierd dan niet-familiebedrijven. Wanneer ik deze

54

conclusie bekijk in het licht van de pecking-order theory en de trade-off theory, ben ik geneigd om te
stellen dat bij familiebedrijven eerder sprake is van financiering op basis van de pecking-order theory,
dan de trade-off theory. Echter houden beide theorieën in dat financiering plaatsvindt op basis van een
bepaalde overtuiging. Deze overtuiging kan niet met zekerheid worden aangetoond op basis van een
data-analyse naar financieringsstructuren. Om de overtuiging tot financiering met meer zekerheid vast
te stellen, zou mijns inziens gericht onderzoek moeten worden gedaan in de vorm van interviews met
(financiële) beleidsbepalers bij familiebedrijven.208 Samenvattend kan louter op een vergelijking van
solvabiliteit niet gesteld worden dat bij familiebedrijven meer sprake is van een financiering op basis van
de pecking-order theory en bij niet-familiebedrijven meer sprake is van financiering op basis van de
trade-off theory.

In overeenstemming met het onderzoek van onderzoeksbureau EIM komt uit het onderzoek naar
financieringsstructuren voren dat het solvabiliteitspercentage per familiebedrijf gemiddeld genomen
dichter bij het gemiddelde solvabiliteitspercentage van familiebedrijven gelegen is, dan het
solvabiliteitspercentage per niet-familiebedrijf bij het gemiddelde solvabiliteitspercentage van nietfamiliebedrijven. Concluderend duidt dit op een voorzichtiger en meer op de continuïteit gericht
(financieel) bedrijfsbeleid bij familiebedrijven.

3.4 Conclusie
In hoofdstuk 3 is antwoord gegeven op de tweede deelvraag. Allereerst volgt een herhaling van
deelvraag 2, waarop het antwoord op deelvraag 2 volgt.
2. Wat wordt verstaan onder een familiebedrijf en heeft een familiebedrijf een andere
financieringsstructuur dan een niet-familiebedrijf?

In 2009 is een onderzoek in opdracht van de EC gepubliceerd waarin onder meer de EC-definitie van een
familiebedrijf is bepaald. Het TiFB volgt voor onderzoek naar het familiebedrijf de EC-definitie. Of al dan
niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de EC-definitie is echter niet voor alle ondernemingen
eenvoudig te achterhalen. Derhalve ga ik uit van een door het TiFB gehanteerde, vereenvoudigde
definitie van de EC.
208

In de Financieringsmonitor 2013-1 ‘Onderzoek naar de financiering van het Nederlandse bedrijfsleven’ zijn
telefonische interviews afgenomen bij 1.393 Nederlandse ondernemingen. Daaruit komt op p. 29 en 30 naar voren
dat vooral familiebedrijven niet op zoek zijn naar extern eigen vermogen, omdat zij geen zeggenschap willen
inleveren en eigendom willen behouden.
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In de literatuur komt naar voren dat bij familiebedrijven sprake is van een verwevenheid van familie,
eigendom en bedrijf, ook wel het driecirkelmodel genoemd. Onderwerpen die hier verwant aan zijn, zijn
familiedynamiek en family business governance. Wereldwijd bestaat er geen eenduidig onderscheid
tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Op basis van onderzoek naar ondernemingen waarbij
een familie een rol speelt, kunnen echter wel kenmerken worden vastgesteld die meer aanwezig zijn bij
ondernemingen waarin de familie en de onderneming zijn verweven. Op deze manier kunnen
ondernemingen worden gecategoriseerd in ondernemingen waarbij dergelijke kenmerken meer
aanwezig zijn, c.q. familiebedrijven, en in ondernemingen waarbij dergelijke kenmerken niet, dan wel in
mindere mate aanwezig zijn, c.q. niet-familiebedrijven.

Buiten onderzoek naar de verwevenheid van de drie domeinen bestaan tevens onderzoeken die op
meer specifieke aspecten van een onderneming zijn gericht. Bijvoorbeeld onderzoek naar op
financiering gerichte verschillen tussen het familiebedrijf en het niet-familiebedrijf. Uit een van
dergelijke onderzoeken blijkt dat de motivatie van een familie voor de financieringsstructuur in essentie
wordt gebaseerd op twee elementen: risico-aversie en de vrees om familiale controle over het
familiebedrijf te verliezen.

Om de financieringsstructuren van familiebedrijven en niet-familiebedrijven in Nederland bloot te
leggen, is data verzameld van 158 familiebedrijven en 158 niet-familiebedrijven die qua omzet en sector
vergelijkbaar zijn met de 158 familiebedrijven. Uit mijn onderzoek naar de financieringsstructuur van
158 familiebedrijven en 158 niet-familiebedrijven volgt dat familiebedrijven gemiddeld genomen met
10-procentpunt meer met eigen vermogen zijn gefinancierd dan niet-familiebedrijven. Dit gemiddelde
verschilt echter per sector. Uit onderzoeken van Vaknin en Grupping & Verdult volgt eveneens dat het
solvabiliteitspercentage 10-procentpunt hoger ligt bij familiebedrijven dan niet-familiebedrijven.

In overeenstemming met het onderzoek van onderzoeksbureau EIM komt uit mijn data-analyse inzake
financieringsstructuren van familiebedrijven en niet-familiebedrijven naar voren dat het
solvabiliteitspercentage per familiebedrijf gemiddeld genomen dichter bij het gemiddelde
solvabiliteitspercentage van familiebedrijven is gelegen, dan het solvabiliteitspercentage per nietfamiliebedrijf is gelegen bij het gemiddelde solvabiliteitspercentage van niet-familiebedrijven.
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Concluderend duidt dit op een voorzichtiger en meer op de continuïteit gericht (financieel)
bedrijfsbeleid bij familiebedrijven.
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4. Concurrentieverstoring
4.1 Inleiding
In hoofdstuk 3 zijn de definitie en de kenmerken van het familiebedrijf behandeld. Daarnaast is het
verschil in financieringsstructuur tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven blootgelegd aan de
hand van een data-analyse. Uit deze data-analyse komt naar voren dat familiebedrijven in Nederland in
de jaren 2014 tot en met 2016 10-procentpunt meer met eigen vermogen zijn gefinancierd dan nietfamiliebedrijven. In hoofdstuk 4 wordt bekeken of als gevolg van het verschil in solvabiliteit tussen
familiebedrijven en niet-familiebedrijven mogelijk concurrentieverstoring ontstaat. Enerzijds wordt met
behulp van voorbeeldcasussen, die zijn gebaseerd op de solvabiliteitspercentages uit hoofdstuk 3, de
mogelijke concurrentieverstoring in kaart gebracht. Anderzijds wordt de mogelijke
concurrentieverstoring getoetst aan de staatssteunregels om te beoordelen of het fiscale verschil
behandeling van eigen en vreemd vermogen mogelijk strijdig is met de staatssteunregels van art. 107
VwEU e.v.

4.2 Concurrentieverstoring
Zoals in hoofdstuk 2 duidelijk is geworden, bestaat er een verschil in fiscale behandeling van eigen en
vreemd vermogen. Een aspect van de verschillende behandeling is de vergoeding op eigen en vreemd
vermogen. Dit is van belang voor de fiscale positie van de debiteur, omdat de vergoeding op vreemd
vermogen – rente – in aftrek mag worden genomen op de winst, terwijl de vergoeding op eigen
vermogen – dividend – niet in aftrek mag worden genomen op de winst. Een onderneming gefinancierd
met een hoog gehalte vreemd vermogen, c.q. een lage solvabiliteit, kan derhalve meer
financieringskosten in aftrek nemen op haar winst, dan een onderneming gefinancierd met een laag
gehalte vreemd vermogen, c.q. een hoge solvabiliteit. Aangezien familiebedrijven doorgaans worden
gekarakteriseerd als een met relatief veel eigen vermogen gefinancierde onderneming, is het
interessant om te bekijken of en in welke mate familiebedrijven, als gevolg van hun
financieringsstructuur, worden benadeeld ten opzichte van niet-familiebedrijven in de vorm van te
betalen vennootschapsbelasting.

4.2.1 Data-analyse naar concurrentieverstoring
Uit de data-analyse van hoofdstuk 3 zijn financieringsstructuren blootgelegd door middel van het in
kaart brengen van solvabiliteitspercentages van familiebedrijven en niet-familiebedrijven, gemiddeld
genomen en per sector. Deze solvabiliteitspercentages worden nu gebruikt voor het in kaart brengen
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van mogelijke concurrentieverstoring in de vorm van te betalen vennootschapsbelasting. Het in kaart
brengen van mogelijke concurrentieverstoring vindt plaats door middel van voorbeeldcasussen. Uit de
voorbeeldcasussen zal al dan niet blijken of de huidige situatie, waarin de vergoeding op eigen
vermogen niet aftrekbaar is van de fiscale winst en de vergoeding op vreemd vermogen wel aftrekbaar
is van de fiscale winst, een concurrentieverstoring teweegbrengt.

Datagegevens inzake de daadwerkelijk in aftrek genomen rente per onderneming in Nederland zijn niet
openbaar beschikbaar. Daarnaast zijn dergelijke datagegevens tevens niet beschikbaar in de – voor
studenten van Tilburg University toegankelijke – databank Orbis. Voor de data-analyse naar mogelijke
concurrentieverstoring wordt derhalve gebruik gemaakt van een vergoeding op vreemd vermogen –
rente – van 2%.209

Introductie data-analyse naar concurrentieverstoring
Om het verschil in te betalen vennootschapsbelasting als gevolg van de financieringsstructuur zo zuiver
mogelijk weer te geven, wordt voor de vergelijking een onderneming gebruikt met een vast totaal
vermogen en een vaste winst. Op deze manier is het enige dat impact heeft op het verschil in te betalen
vennootschapsbelasting: het solvabiliteitspercentage.

Voor het bepalen van het totale vermogen en de vaste winst wordt gebruik gemaakt van werkelijke
gegevens, namelijk de gegevens van de 158 familiebedrijven en 158 niet-familiebedrijven. Het
gemiddelde totale vermogen van alle 316 bedrijven dient als totaal vermogen van de voorbeeldcasus.
De gemiddelde winst voor belasting van alle 316 bedrijven dient als winst voor belasting in de
voorbeeldcasus. Het totale vermogen en de winst van de voorbeeldcasus zijn derhalve verklaarbaar en
staan in logisch verband met elkaar. Het enige wat per voorbeeldcasus verandert, zijn de
solvabiliteitspercentages – gemiddeld genomen en per sector – en het – als gevolg van de veranderende
solvabiliteitspercentages – te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting. Hiermee wordt gewaarborgd
dat het verschil in bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting slechts zijn oorzaak vindt in de
solvabiliteit per onderneming.

Voorbeeldcasussen
209

Voor een nadere onderbouwing van mijn aanpak ten aanzien van de data-analyse en het gehanteerde
percentage als vergoeding op vreemd vermogen, verwijs ik naar Bijlage II: Data-analyse.
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Als basis voor de voorbeeldcasussen worden de werkelijke gegevens gebruikt van alle 316 bedrijven, te
weten het gemiddelde totale vermogen en de gemiddelde winst voor belasting.
Voorbeeldcasus (basis)
Bedragen *1.000
Totale vermogen

€ 105.439

Winst voor belasting

€ 9.993

Zoals aangegeven blijven de gegevens in het voorgaande schema bij alle vergelijkingen hetzelfde. De
solvabiliteitspercentages uit hoofdstuk 3 worden gebruikt om aan te geven wat voor impact het
solvabiliteitspercentage indirect heeft op de te betalen vennootschapsbelasting. Ter illustratie wordt als
volgt de manier waarop de concurrentieverstoring berekend, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de
willekeurige solvabiliteitspercentages 0% en 100%.

Voorbeeldcasus

Solvabiliteitspercentage

Solvabiliteitspercentage

Bedragen *1.000

0%

100%

Totale vermogen

€ 105.439

€ 105.439

Eigen vermogen

€0

€ 105.439

Vreemd vermogen

€ 105.439

€0

Winst voor belasting

€ 9.993

€ 9.993

Rentepercentage

2%

2%

Rentekosten

€ 2.108

€0

Winst na renteaftrek210

€ 7.884

€ 9.993

Vpb-tarief

25%

25%

Te betalen Vpb

€ 1.971

€ 2.498

Uit de voorbeeldcasus met willekeurige solvabiliteitspercentages 0% en 100% volgt dat de te betalen
vennootschapsbelasting bij een solvabiliteitspercentage van 0% neerkomt op € 1.971.000 en bij een
solvabiliteitspercentage van 100% neerkomt op € 2.498.000. Oftewel, een verschil in te betalen
vennootschapsbelasting van € 527.000. Hieruit volgt dat de solvabiliteit, c.q. de financieringsstructuur,

210

Voor de berekening van winst na renteaftrek in de voorbeeldcasussen laat ik het feit dat rente in aftrek kan
worden beperkt buiten beschouwing. Rentekosten worden aldus volledig in aftrek genomen.
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van een onderneming het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting van die onderneming kan
beïnvloeden. Wanneer in de voorbeeldcasussen wordt gesproken over ‘een meer of minder te betalen
bedrag aan vennootschapsbelasting dankzij een financieringsstructuur’, wordt dan ook gedoeld op het
gegeven dat een financieringsstructuur – met name de als gevolg van die financieringsstructuur al dan
niet in aftrek op de fiscale winst te nemen financieringskosten – invloed heeft op het te betalen bedrag
aan vennootschapsbelasting.

Ten aanzien van de voorbeeldcasussen worden, met het oog op de omvang van deze scriptie, in deze
scriptie uitsluitend de uitkomsten vermeld en de daaruit te trekken conclusies. Waar nodig wordt
verwezen naar de bijlagen.

Familiebedrijven versus niet-familiebedrijven
In deze voorbeeldcasus worden het gemiddelde solvabiliteitspercentage van familiebedrijven (51%) en
het gemiddelde solvabiliteitspercentage van niet-familiebedrijven (41%) gehanteerd. Het, als gevolg van
het verschil in solvabiliteit, te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting wordt onderstaand
weergegeven.

Uit de grafiek volgt dat, als gevolg van het verschil in solvabiliteit, familiebedrijven gemiddeld genomen
€ 2.239.000 betalen aan vennootschapsbelasting, terwijl niet-familiebedrijven gemiddeld genomen
€ 2.185.000 betalen aan vennootschapsbelasting. Oftewel, een verschil in te betalen
vennootschapsbelasting van € 54.000. Vanuit de familiebedrijven bezien, betalen niet-familiebedrijven
gemiddeld genomen 2,4% procent minder aan vennootschapsbelasting, uitsluitend dankzij hun
financieringsstructuur.
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Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat, puur op basis van het verschil in solvabiliteit, voor
familiebedrijven gemiddeld genomen een afwijking in het te betalen bedrag aan
vennootschapsbelasting van € 54.000 ontstaat, oftewel: een concurrentieverstoring teweegbrengt. Een
meer nauwkeurige blik op het verschil in te betalen vennootschapsbelasting per sector211 biedt wellicht
andere inzichten.

De meest hoge mate van concurrentieverstoring vindt plaats in sector G3 (Groothandel). In sector G3
(Groothandel) hebben familiebedrijven gemiddeld genomen een solvabiliteitspercentage van 43%,
waaruit volgt dat zij € 1.944.000 betalen aan vennootschapsbelasting. Niet-familiebedrijven hebben in
sector G3 (Groothandel) gemiddeld genomen een solvabiliteitspercentage van 21%, waaruit volgt dat zij
€ 1.724.000 betalen aan vennootschapsbelasting. Dit resulteert in een door familiebedrijven meer te
betalen bedrag aan vennootschapsbelasting van € 220.000. Het andere uiterste vindt echter plaats in
sector C1 (Voeding). In sector C1 (Voeding) hebben familiebedrijven gemiddeld genomen een
solvabiliteitspercentage van 41%, waaruit volgt dat zij € 2.092.000 betalen aan vennootschapsbelasting.
Niet-familiebedrijven hebben in sector C1 (Voeding) gemiddeld genomen een solvabiliteitspercentage
van 75%, waaruit volgt dat zij € 2.323.000 betalen aan vennootschapsbelasting. Dat resulteert in een
door familiebedrijven minder te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting van € 231.000.
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Voor de indeling in sectoren wordt de Standaard Bedrijfsindeling gehanteerd (SBI). Zie bijlage II: Data-analyse
voor de legenda.
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Op basis van de voornoemde twee uiterste vormen van concurrentieverstoring kan worden
geconcludeerd dat het voor familiebedrijven hogere bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting, kan
worden verklaard door uitersten aan beide kanten van het spectrum. Zowel familiebedrijven als nietfamiliebedrijven ondervinden aldus concurrentieverstoringen als gevolg van hun financieringsstructuur,
echter ondervinden familiebedrijven gemiddeld genomen de meeste concurrentieverstoring.

Aanpassing van het rentepercentage
Uit de voorgaande analyses blijkt dat bij een rentepercentage van 2% een concurrentieverstoring
plaatsvindt tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven in het bedrag aan te betalen
vennootschapsbelasting. Wellicht dat een aanpassing van het rentepercentage van 2% naar 6% een nog
groter verschil, c.q. nog grotere verstoring, teweegbrengt.

Uit de voorgaande grafiek volgt dat, als gevolg van het verschil in solvabiliteit, familiebedrijven
gemiddeld genomen € 1.720.000 betalen aan vennootschapsbelasting, terwijl niet-familiebedrijven
gemiddeld genomen € 1.558.000 betalen aan vennootschapsbelasting. Oftewel, een verschil in te
betalen vennootschapsbelasting van € 162.000. Vanuit de familiebedrijven bezien, betalen nietfamiliebedrijven gemiddeld genomen 9,4% procent minder aan vennootschapsbelasting, uitsluitend
dankzij de financieringsstructuur van niet-familiebedrijven. In de volgende grafiek wordt het verschil per
sector in een grafiek weergegeven.
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In de voorgaande grafiek kan worden opgemerkt dat ook de verschillen per sector groter worden. De
meest hoge mate van concurrentieverstoring plaats in sector G3 (Groothandel). In sector G3
(Groothandel) betalen familiebedrijven gemiddeld € 835.000 en niet-familiebedrijven betalen gemiddeld
€ 176.000 aan vennootschapsbelasting bij een rentepercentage van 6%. Familiebedrijven betalen dankzij
hun financieringsstructuur derhalve een bedrag van € 659.000 meer betalen aan
vennootschapsbelasting dan niet-familiebedrijven. Oftewel, vanuit familiebedrijven bezien, betalen nietfamiliebedrijven gemiddeld genomen 79% procent minder aan vennootschapsbelasting dankzij de
financieringsstructuur van niet-familiebedrijven. Het andere uiterste vindt plaats in sector C1 (Voeding).
In sector C1 (Voeding) betalen familiebedrijven gemiddeld € 1.280.000 en niet-familiebedrijven
gemiddeld € 1.974.000 aan vennootschapsbelasting bij een rentepercentage van 6%. Familiebedrijven
betalen dankzij hun financieringsstructuur dus een bedrag van € 693.000 minder aan
vennootschapsbelasting dan niet-familiebedrijven. Oftewel, vanuit familiebedrijven bezien, betalen
familiebedrijven gemiddeld genomen 54% procent minder aan vennootschapsbelasting dankzij hun
financieringsstructuur.

4.2.2 Rechtvaardiging van de concurrentieverstoring
In deze subparagraaf wordt bezien of de rechtvaardiging van het verschil in fiscale behandeling van
eigen en vreemd vermogen opweegt tegen de concurrentieverstoring. In paragraaf 2.2 is naar voren
gekomen dat de vergoeding op eigen vermogen niet in aftrek mag worden genomen van de fiscale winst
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en de vergoeding op vreemd vermogen, in beginsel, wel. De rechtvaardiging voor het verschil in fiscale
behandeling komt voort uit de totaalwinstgedachte, waarin ondernemingskosten ten lasten mogen
worden gebracht van de winst. Om te bepalen of kosten al dan niet als ondernemingskosten ten laste
van de winst te mogen worden gebracht, is ervoor gekozen om een onderscheid te maken tussen
winstbepalende en winstbestemmende uitgave. Winstbepalende uitgaven mogen wel ten laste van de
winst worden gebracht en winstbestemmende uitgaven, zoals dividenduitkeringen, mogen niet ten laste
van de winst worden gebracht.212 In de Leidraad VPB 1942 wordt aangegeven dat dit onderscheid wordt
gemaakt om belastingontwijking te bestrijden: ‘de mogelijkheid om belasting te ontgaan zou zonder
deze uitzondering wijd openstaan’.213

Uit mijn data-analyse in par. 4.2.1 volgt dat in de jaren 2014 tot en met 2016, en met in achtneming van
een rentepercentage als vergoeding op vreemd vermogen van 2%, familiebedrijven, vanuit
familiebedrijven bezien, gemiddeld genomen 2,4% hoger dan voor niet-familiebedrijven, uitsluitend
dankzij hun financieringsstructuur. Oftewel: er vindt een concurrentieverstoring plaats. Wanneer ik
eenzelfde data-analyse uitvoer met in achtneming van een rentepercentage van 6%, blijkt daaruit dat
niet-familiebedrijven gemiddeld genomen 9,4% minder vennootschapsbelasting betalen dan
familiebedrijven, uitsluitend dankzij hun financieringsstructuur.

Ik betwijfel in hoeverre ‘het bestrijden van belastingontwijking’ anno 2020 nog een geldige reden is voor
het in de fiscale wetgeving gemaakte onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen. Met de
wetenschap van nu kan namelijk worden ingezien dat met het in aftrek op de fiscale winst mogen
nemen van de vergoeding op vreemd vermogen – rente – evenwel belasting kan worden ontweken.
Anders zou er tenslotte geen reeks renteaftrekbeperkingen in het leven zijn geroepen. Naar mijn mening
weegt de rechtvaardiging van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen dan ook
niet op tegen de concurrentieverstoring die het teweegbrengt.

4.2.3 Conclusie ten aanzien van de concurrentieverstoring
Samenvattend blijkt uit mijn data-analyse in par 4.2.1 dat in de jaren 2014 tot en met 2016, en met
inachtneming van een rentepercentage van 2%, niet-familiebedrijven gemiddeld genomen 2,4% minder
vennootschapsbelasting betalen dan familiebedrijven, uitsluitend dankzij hun financieringsstructuur.
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Voor een verdere uitwerking van de totaalwinstgedachte verwijs ik terug naar par. 2.2.
Art. 6, paragraaf 11 ‘Het bepalen van de winst in ruimere zin’, Leidraad VPB 1942.
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Oftewel: er vindt een concurrentieverstoring plaats. Bij een nadere blik op de concurrentieverstoring per
sector wordt echter duidelijk dat zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven een
concurrentieverstoring ondervinden als gevolg van hun financieringsstructuur, maar dat
familiebedrijven gemiddeld genomen de meeste concurrentieverstoring ondervinden Bij eenzelfde dataanalyse waarbij een rentepercentage van 6% wordt gehanteerd, wordt de concurrentieverstoring echter
nog meer zichtbaar. Wanneer wordt ingezoomd op de verschillen per sector, blijkt uit mijn data-analyse
dat – met in achtneming van een rentepercentage van 6% – waarin familiebedrijven, vanuit hun eigen
bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting bezien, 79% meer vennootschapsbelasting betalen dan
niet-familiebedrijven als gevolg van hun financieringsstructuur. Het andere uiterste vindt plaats in sector
C1 (Voeding). In sector C1 (Voeding) betalen familiebedrijven gemiddeld € 1.280.000 en nietfamiliebedrijven gemiddeld € 1.974.000 aan vennootschapsbelasting bij een rentepercentage van 6%.
Familiebedrijven betalen als gevolg van hun financieringsstructuur dus een bedrag van € 693.000 minder
aan vennootschapsbelasting dan niet-familiebedrijven. Oftewel, vanuit familiebedrijven bezien, betalen
familiebedrijven gemiddeld genomen 54% procent minder aan vennootschapsbelasting als gevolg hun
financieringsstructuur.

Ik betwijfel in hoeverre ‘het bestrijden van belastingontwijking’ anno 2020 nog een geldige reden is voor
het in de fiscale wetgeving gemaakte onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen. Met de
wetenschap van nu kan namelijk worden ingezien dat met het in aftrek op de fiscale winst mogen
nemen van de vergoeding op vreemd vermogen – rente – evenwel belasting kan worden ontweken.
Anders zou er tenslotte geen reeks renteaftrekbeperkingen in het leven zijn geroepen. Naar mijn mening
weegt de rechtvaardiging van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen dan ook
niet op tegen de concurrentieverstoring die het teweegbrengt. Om te bezien of de fiscale wetgeving die
de aangetoonde concurrentieverstoring teweegbrengt, aangemerkt kan worden als staatssteun in de zin
van art. 107 VwEU, toets ik de volgende paragraaf die fiscale wetgeving aan de staatssteunregels. De
staatssteunmaatregels gaan namelijk onder meer in op de vraag of bij het verschil in fiscale behandeling
sprake is van een ‘selectieve’ maatregel en of deze maatregel een ‘aanzienlijke begunstiging’
teweegbrengt. Deze andere invalshoek om te bepalen of sprake is van concurrentieverstoring, maakt
het onderzoek mijns inziens meer compleet.
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4.3 Staatssteunregels
In art. 119 en 120 VwEU is het principe van open markteconomie met vrije mededinging vastgelegd. Dit
principe wordt geduid door begrippen als ‘het gelijke speelveld’ en ‘gelijke concurrentieverhoudingen’.
Deze begrippen vinden hun grondslag in het verbod op discriminatie214. Het verbod op discriminatie uit
zich onder meer in de in het VwEU vastgelegde vrijheden van vestiging215, dienstverlening216, kapitaalen betalingsverkeer217 en het verbod op staatssteun218. Het verbod op staatssteun, ook wel aangeduid
als de staatssteunregels, zal centraal staan in het bekijken van het verschil in fiscale behandeling van
eigen en vreemd vermogen vanuit EU-perspectief.

Mijn onderzoek ziet op mogelijke concurrentieverstoring tussen familiebedrijven en nietfamiliebedrijven in het Nederlandse ondernemerslandschap. Het is echter onduidelijk in hoeverre de
Nederlandse staat zelf nog bevoegd is om te beslissen over mogelijke interventies, c.q. mogelijke
concurrentieverstoringen, van de Nederlandse staat in hun eigen binnenlandse economie.219 Wat in
ieder geval zeker is, is dat onder meer de EC een zaak kan beginnen tegen Nederland bij het HvJ, indien
de EC van mening is dat Nederland regels hanteert die in strijd zijn met de Europese regels.220 Het HvJ
zal in dat geval op grond van art. 107 VwEU e.v. beslissen over mogelijk ongewenste interventies in de
economie van Nederland. Ondanks dat mijn onderzoek specifiek is gericht op het Nederlandse
ondernemerslandschap, acht ik de staatssteunregels derhalve geschikt als toetsingskader om te
oordelen over regelgeving inzake het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen.

De reikwijdte van de staatssteunmaatregels is te onderscheiden in twee vormen staatssteunbepalingen,
te weten de staat als marktdeelnemer en de staat als regelgever.221 De staatssteunregels zijn aldus
tevens van toepassing wanneer de staat optreedt als regelgever. Dientengevolge kunnen de
staatssteunregels van toepassing zijn wanneer de staat onderscheid maakt in verschil in fiscale
behandeling van eigen en vreemd vermogen.
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Art. 18 VwEU.
Art. 49 VwEU e.v.
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Art. 56 VwEU e.v.
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Art. 63 VwEU e.v.
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Art. 107 VwEU e.v.
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C.A.T. Peters, ‘Staatssteun en tax rulings: over competitie tussen staten en de doodlopende weg van het recht’,
WFR 2017/87, p. 2.
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Art. 108 lid 2 VwEU.
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In: F. De Cecco, State Aid and the European Economic Constitution, Hart Publishing, 2013, maakt De Cecco een
analytisch onderscheid tussen de staat als marktdeelnemer en de staat als regelgever.
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4.3.1 Voorwaarden staatssteunregels
De staatssteunregels zijn neergelegd in art. 107, 108 en 109 VWEU. De voorwaarden om een maatregel
te kwalificeren als staatssteun zijn opgenomen in art. 107 VWEU. Indien vervolgens niet is voldaan aan
de voorwaarden opgenomen in art. 108 VWEU, is sprake van verboden staatssteun. In art. 109 VWEU is
de juridische grondslag neergelegd voor de Raad van de EU222 om, op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Europees Parlement, alle verordeningen vaststellen, dienstig voor de toepassing van
de artikelen 107 en 108 VwEU. Het vaststellen van verordeningen is echter geen voorwaarde voor de
toepassing van art. 107 en 108 VwEU.223 Om die reden laat ik art. 109 VwEU verder buiten beschouwing.

Art. 107 lid 1 VwEU
Er is sprake van staatssteun indien cumulatief wordt voldaan de voorwaarden die zijn opgenomen in art.
107 lid 1 VwEU. In 2016 heeft de Commissie, middels de Mededeling van de Commissie224 (hierna:
‘Mededeling’) onder meer de voorwaarden toegelicht. De voorwaarden opgenomen in art. 107 VwEU
luiden als volgt:225
1. Er is sprake een begunstiging in welke vorm dan ook (voordeelcriterium)
2. De begunstigde van de maatregel is een onderneming
3. De maatregel is bekostigd met staatsmiddelen
4. Met de maatregel wordt een bepaalde groep ondernemingen of producties begunstigd
(selectiviteitscriterium)
5. De maatregel vervalst de mededinging in de interne markt – of dreigt deze te vervalsen – voor
zover de maatregel het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt of dreigt deze
ongunstig te beïnvloeden.

Zoals eerder vermeld, is de reikwijdte van de staatssteunmaatregels te onderscheiden in twee vormen
staatssteunbepalingen, te weten de staat als marktdeelnemer en de staat als regelgever.226 In het geval
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Elke EU lidstaat vaardigt een minister af om die lidstaat om binnen de EU te vertegenwoordigen bij de
behandeling van wetsvoorstellen en beleid. De afgevaardigde ministers vormen tezamen de De Raad van de EU.
223
Kamerstukken II 1956/57, 4725, nr. 3, p. 25.
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Mededeling van de Commissie betreffende het begrip „staatssteun” in de zin van artikel 107, lid 1, van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (2016/C 262/01).
225
Art. 107 lid 1 VwEU.
226
De Cecco, 2013.
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dat de staat optreedt als marktdeelnemer, onderzoekt het HvJ – volgens De Cecco227 – de vermoede
staatssteun uitsluitend met behulp van het voordeelcriterium. In het geval dat de staat optreedt als
regelgever, onderzoekt het HvJ de maatregel eerder door toetsing aan het selectiviteitscriterium.228 Om
die reden zal de toetsing aan de staatssteunregels in mijn onderzoek met name gericht zijn op het
selectiviteitscriterium.

Aangezien in het onderhavige geval met name het selectiviteitscriterium een belangrijke spil is in het al
dan niet kwalificeren van de maatregel als staatssteun, zet ik de voorwaarde van het
selectiviteitscriterium meer uiteen. Het selectiviteitscriterium houdt in dat sprake dient te zijn van ‘een
begunstiging van een bepaalde groep ondernemingen of producties’. Volgens het HvJ kan er zowel
sprake zijn van een begunstiging van een individuele onderneming als van een groep ondernemingen.229
Een algemeen geldend laag vennootschapsbelastingtarief valt dan ook niet binnen de kaders van art.
107 VWEU e.v.230 Het HvJ heeft echter wel beslist dat de grootte van de bepaalde groep ondernemingen
of producties irrelevant is voor het selectiviteitscriterium.231

Van selectiviteit in de zin van art. 107 VWEU e.v. is sprake indien:
a) de maatregel zelf onderscheid maakt en derhalve selectief is (de jure selectiviteit); of
b) de maatregel neutraal is, maar dat de feitelijke uitwering van de maatregel is dat deze
onderscheid maakt (de facto selectiviteit232); of
c) de maatregel op het eerste gezicht geen onderscheid maakt in de behandeling van
ondernemingen, maar dat de toepassing van de maatregel, door de beoordelingsruimte van
overheidsdiensten, wordt beperkt (discretionaire selectiviteit).233

Art. 107 lid 2 en 3 VWEU
Wanneer een maatregel voldoet aan alle voorwaarden van art. 107 lid 1 VwEU, kwalificeert deze
maatregel in beginsel als staatssteun die onverenigbaar is met de interne markt. Art. 107 lid 2 en 3
227
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selectiviteit.
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bieden echter de mogelijkheid om de maatregel desalniettemin als verenigbaar met de interne markt te
beschouwen. Maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld een steunmaatregel tot
het herstel van schade veroorzaakt door natuurrampen234 of een steunmaatregel om de cultuur en de
instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen235. Volledigheidshalve merk ik op dat niet het
HvJ, maar de EC zich uitspreekt over of al dan niet sprake is van een maatregel die verenigbaar is met de
interne markt, aangezien de beoordeling van deze verenigbaarheid onder de exclusieve bevoegdheid
van de EC valt.236

Art. 108 VwEU
Art. 108 lid 2 VwEU omvat onder meer de formele grondslag voor procedure die de EC, of een aanvangt,
indien de EC van oordeel is dat een maatregel sprake is van een maatregel volgens art. 107 lid 1 VwEU
onverenigbaar is met de interne markt. Op grond van art. 108 lid 3 VwEU wordt de EC van elk
voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte gebracht, om haar
opmerkingen te kunnen maken. Indien de EC meent dat een dergelijk voornemen volgens artikel 107
onverenigbaar is met de interne markt, start zij een procedure naar de vermeende staatssteunregel op
grond van art. 108 lid 2 VwEU. De toepassing van art. 108 VwEU wordt nader uitgewerkt in de
Verordening 2015/1589 inzake de toepassing van art. 108 VwEU.237

4.3.2 Toetsing aan de staatssteunregels
Ik toets of de maatregel die het in aftrek op de fiscale winst nemen van de vergoeding op vreemd
vermogen – rente – toestaat, terwijl de vergoeding op eigen vermogen – dividend – niet in aftrek mag
worden genomen op de fiscale winst, mogelijk strijdig is met de staatssteunregels van art. 107 VwEU e.v.
Het toetsen van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen vindt plaats op basis
van de in de voorgaande paragraaf beschreven voorwaarden.

Art. 107 lid 1 VWEU
1. Er is sprake een begunstiging in welke vorm dan ook (voordeelcriterium)
Volgens de Mededeling is sprake van een begunstiging in welke vorm dan ook, indien ‘een onderneming
een economisch voordeel dat onder normale marktvoorwaarden — d.w.z. zonder overheidsingrijpen —
234

Art. 107 lid 2 onderdeel b VwEU.
Art. 107 lid 3 onderdeel d VwEU.
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Hof van Justitie Europese Unie 16 juli 2015, ECLI:EU:C:2015:470, r.o. 19.
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niet had kunnen verkrijgen.’238 Hieronder valt tevens een maatregel die is bedoeld om een onderneming
te bevrijden van de kosten die zij normaliter had moeten dragen.239 Er dient derhalve een vergelijking
plaats te vinden tussen de “normale” situatie en de situatie waarin de maatregel wordt toegepast.240
Het al dan niet aanwezig zijn van een voordeel van een maatregel dient te worden beoordeeld in relatie
tot het nationale belastingstelsel.241 Voor de maatregel is het relevante nationale belastingstelsel, c.q.
het referentiekader, de Wet VPB 1969.

Het wel in aftrek toestaan van de vergoeding op vreemd vermogen, maar het niet in aftrek toestaan van
de vergoeding op eigen vermogen, levert een lastenverlichting op voor ondernemingen die meer op
vreemd vermogen zijn georiënteerd. Deze lastenverlichting kan worden aangemerkt als een financieel
voordeel dat een onderneming zonder toepassing van de maatregel niet had kunnen krijgen. Om echter
te voldoen aan het voordeelcriterium, dient sprake te zijn van een ‘analyse van de financiële positie van
een onderneming binnen haar eigen juridische en feitelijke context met en zonder de specifieke
maatregel’.242 Het voordeel wordt dus geacht aanwezig te zijn op basis van de financiële positie van een
onderneming binnen haar eigen juridische en feitelijke context, met en zonder toepassing van de
specifieke maatregel. In het geval dat de staat optreedt als regelgever is het selectiviteitscriterium meer
van toepassing dan het voordeelcriterium. Derhalve volsta ik voor nu met de constatering dat sprake is
van een voordeel in de vorm van een lastenverlichting. De analyse ten aanzien van het voordeel van de
onderneming binnen haar eigen juridische en feitelijke context voer ik vervolgens in de toets aan het
selectiviteitscriterium. Dit is volgens Peters in lijn met de visie van het HvJ.243 Het selectiviteitscriterium
is hiervoor geschikt, aangezien dit criterium onder meer bestaat uit het bepalen of al dan niet sprake is
van de jure of de facto selectiviteit.

2. De begunstigde van de maatregel is een onderneming
In de Mededeling wordt het begrip ‘onderneming’ als volgt uitgelegd: ‘elke eenheid die een economische
activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd’.244
238

Mededeling van de Commissie (2016/C 262/01), punt 66.
Hof van Justitie Europese Unie 19 september 2000, ECLI:EU:C:2000:467, r.o. 25-28.
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In de Wet VPB 1969 worden ondernemingen, dan wel entiteiten die geacht worden een onderneming te
drijven, onderworpen aan vennootschapsbelasting.245 De maatregel regelt dat financieringskosten van
vreemd vermogen wel in aftrek mogen worden genomen op de fiscale winst, en de vergoeding op eigen
vermogen niet. Hieruit volgt dat bij ondernemingen waarop deze maatregel van toepassing is in ieder
geval sprake is van een onderneming in de zin van de Wet VPB 1969. Derhalve kan worden
geconstateerd dat de begunstigde van de maatregel een onderneming is.

3. De maatregel is bekostigd met staatsmiddelen
Het HvJ geeft aan dat sprake is van een steunmaatregelen die met staatsmiddelen zijn bekostigd, indien
de maatregel direct of indirect met staatsmiddelen is bekostigd en aan de staat kan worden
toegerekend.246 Belasting wordt geheven door de overheid. Fiscale voordelen zijn afkomstig van de
overheid, waardoor ze per definitie met staatsmiddelen zijn bekostigd.247 Voor de overdracht van
staatsmiddelen is het al voldoende dat de staat inkomsten derft.248 Tevens is een fiscaal voordeel aan te
merken als ‘aan de staat toerekenbaar’, aangezien de staat de maatregel tot verlaging van belastingen
aan de betreffende ondernemingen verleent.249

Aangezien de maatregel tot gevolg heeft dat ondernemingen die doorgaans meer op vreemd vermogen
zijn georiënteerd een lastenverlichting ondervinden ten aanzien van de te betalen
vennootschapsbelasting ten opzichte van ondernemingen die doorgaans meer op eigen vermogen zijn
georiënteerd, kan de maatregel worden aangemerkt als een fiscaal voordeel afkomstig van de overheid,
die de inkomsten van de staat derft. Dientengevolge is de maatregel aan te merken als ‘met
staatsmiddelen bekostigd’.

4. Met de maatregel wordt een bepaalde groep ondernemingen of producties begunstigd
Om te voldoen aan het selectiviteitscriterium dient een maatregel ‘een selectief voordeel te verlenen
aan bepaalde ondernemingen, categorieën van ondernemingen of bepaalde economische sectoren’.250
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In de situatie dat de staat optreedt als regelgever, is het– volgens De Cecco – voor het HvJ van belang
dat de maatregel asymmetrische effecten heeft, en zo ja, of deze asymmetrische effecten “normaal” zijn
of dat deze tot concurrentieverstoring leiden.251 Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien fiscale wetgeving
tot gevolg heeft dat een bepaalde groep ondernemingen een concurrentievoordeel ondervindt.252 In de
toets aan het selectiviteitscriterium volg ik diezelfde redenatie. Om te bepalen of is voldaan aan het
selectiviteitscriterium, onderzoek ik of al dan niet sprake is van de jure, de facto en/of discretionaire
selectiviteit.

4a. De jure selectiviteit
De jure selectiviteit volgt rechtstreeks uit de in de wettekst gestelde criteria voor de toekenning van de
maatregel. 253 Formeel is die maatregel derhalve slechts voorbehouden aan bepaalde ondernemingen,
bijvoorbeeld op grond van een bepaalde grootte of de sector waarin ondernemingen actief zijn.254

Het in aftrek mogen nemen van de vergoeding op vreemd vermogen is niet expliciet in de wettekst van
de Wet VPB 1969, noch in de wettekst van de Wet IB 2001, opgenomen.255 Het in aftrek nemen van
rente op de winst volgt echter uit het totaalwinstbeginsel van art. 3.8 Wet IB 2001, waarnaar wordt
verwezen vanuit de vennootschapsbelasting via art. 8 lid 1 Wet VPB 1969.256 Het niet in aftrek mogen
nemen van dividend volgt tevens uit het voornoemde totaalwinstbeginsel. Zekerheidshalve is het niet in
aftrek toestaan van dividend echter wel opgenomen in de wettekst, te weten in art. 10 lid 1 onderdeel a
Wet VPB 1969.257 Het in aftrek mogen nemen de vergoeding op vreemd vermogen en niet in aftrek
mogen nemen van de vergoeding op eigen vermogen vloeien desalniettemin beiden voort uit het
totaalwinstbeginsel ex art. 3.8 Wet IB jo. art. 8 lid 1 Wet VPB 1969. Om te bezien of de jure selectiviteit
plaatsvindt, volgt een citering van voornoemde wetsartikelen.
·

Art. 3.8 Wet IB 2001: ‘Winst uit een onderneming (winst) is het bedrag van de gezamenlijke
voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming’.
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·

Art. 8 lid 1 Wet VPB 1969: ‘De winst wordt opgevat en bepaald op de voet van de artikelen
3.8, 3.11 en 3.12, 3.13, eerste lid, onderdelen a, g, h en i, 3.14, eerste lid, onderdelen b tot en met
i, en tweede tot en met vijfde lid, 3.21 tot en met 3.30, 3.30a, eerste tot en met zevende lid, 3.31
tot en met 3.54, 3.55 tot en met 3.57, 10.10, 10a.2, 10a.3 en 10a.18 van de Wet
inkomstenbelasting 2001, waarbij voor ondernemer wordt gelezen belastingplichtige’.

Ik constateer dat geen criteria worden gesteld in de wetteksten voor toepassing daarvan, bijvoorbeeld
door toekenning van de maatregel slechts toe te kennen aan bepaalde ondernemingen, zoals op grond
van een bepaalde grootte of de sector waarin ondernemingen actief zijn. Mijns inziens is derhalve geen
sprake van de jure selectiviteit ten aanzien van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd
vermogen.

4b. De facto selectiviteit
Volgens de Mededeling is sprake van ‘de facto of feitelijke selectiviteit wanneer de formele criteria voor
de toepassing van de maatregel weliswaar algemeen en objectief zijn geformuleerd, maar de maatregel
zodanig is vormgegeven dat de effecten ervan één bepaalde groep ondernemingen aanzienlijk
begunstigen.’258 Hierbij wordt als voorbeeld gegeven: ‘een belastingmaatregel die alleen geldt voor
investeringen die een bepaalde drempel overschrijden, wat betekent dat de maatregel de facto alleen is
voorbestemd voor diegene die zich in de situatie bevinden die de drempel kunnen nemen’.259

Uit de toets of al dan niet sprake is van de jure selectiviteit volgt dat de onderhavige maatregel niet op
basis van formele criteria onderscheid maakt voor de toepassing daarvan, en derhalve algemeen en
objectief is geformuleerd. In de toets of al dan niet sprake is van de facto selectiviteit, onderzoek ik of de
maatregel zo is vormgegeven dat de effecten ervan één bepaalde groep ondernemingen aanzienlijk
begunstigen. Voor de toets of al dan niet sprake is van de facto selectiviteit, schrijft de Mededeling drie
stappen voor, waaraan cumulatief dient te worden voldaan:260
·

Het referentiekader van de maatregel dient te worden vastgesteld, zodat een vergelijking
gemaakt kan worden ten opzichte waarvan mogelijk bevoordeling kan worden aangetoond.
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·

De betreffende maatregel is afwijkend van het referentiekader voor zover dat onderscheid
wordt gemaakt tussen deelnemers aan de interne markt die zich feitelijk en juridisch in dezelfde
situatie bevinden én een verschillende behandeling ervaren die derhalve in wezen
discriminerend is.

·

De selectieve maatregel wordt niet gerechtvaardigd door de aard of algemene opzet van het
systeem van het referentiekader.

Het referentiekader
Het referentiekader van de maatregel dient te worden vastgesteld. Ten aanzien van
belastingenmaatregelen kan voor het relevante referentiekader worden aangesloten bij het betreffende
belastingstelsel waar de maatregel in opgenomen is.261 Het vennootschapsbelastingstelsel is daarvoor
geschikt.262 Als referentiekader van de maatregel wordt derhalve de Wet VPB 1969 vastgesteld.

Feitelijke vergelijkbaarheid
Vervolgens dient te worden beoordeeld of onderscheid wordt gemaakt tussen deelnemers aan de
interne markt die zich feitelijk in dezelfde situatie bevinden. Om te beoordelen of de deelnemers aan de
interne markt, c.q. ondernemingen die doorgaans meer op eigen vermogen zijn georiënteerd en
ondernemingen die doorgaans meer op vreemd vermogen zijn georiënteerd, vergelijkbaar met elkaar
zijn, schets ik, als volgt, de financiering van een onderneming vanuit economisch perspectief bezien.

Een financieringsstructuur van een onderneming bestaat uit eigen en vreemd vermogen. Echter, in
beginsel is uitsluitend sprake van financiering van een onderneming. Oftewel: een geldverstrekking aan
een onderneming. Bij een nadere blik op de feiten, kan worden gesteld dat economisch bezien een
geldverstrekking door eigen of vreemd vermogen met name verschilt in het risico, de vergoeding en de
terugbetalingsverplichting. Deze feitelijke beschouwing plaats ik als volgt overzichtelijk in een schema.

Geldverstrekking (eigen vermogen)

Geldverstrekking (vreemd vermogen)

Doorgaans meer risico

Doorgaans minder risico

Vergoeding (on)regelmatig

Vergoeding regelmatig
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Geen terugbetalingsverplichting

Wel terugbetalingsverplichting

Een vergoeding wordt gebaseerd op het daarbij behorende risico. Er bestaat namelijk een positieve
correlatie tussen het risico en het rendement van een investering.263 Daarnaast hebben de
(ir)regelmatigheid van een vergoeding en het al dan niet aanwezig zijn van een
terugbetalingsverplichting, impact op de mate van risico. Een regelmatige vergoeding en een
terugbetalingsverplichting zorgen, ceteris paribus, immers voor lagere mate van risico, dan wanneer een
vergoeding (on)regelmatig is en er geen terugbetalingsverplichting is afgesproken. Onderzoek van
Jurgen & Smits bevestigd dan ook dat de vergoeding op vreemd vermogen, onder normale
omstandigheden, lager is dan de vergoeding op eigen vermogen.264

Kortom, de mate van risico op een geldverstrekking middels vreemd vermogen is lager dan bij een
geldverstrekking middels eigen vermogen. In die zin vindt er feitelijk dus een geldverstrekking plaats die
in essentie alleen varieert in de mate van risico. Mijns inziens is de verstrekking van eigen vermogen
derhalve feitelijk vergelijkbaar met de verstrekking van eigen vermogen.

Juridische vergelijkbaarheid
Om te beoordelen of sprake is van juridische vergelijkbaarheid dient sprake te zijn van ondernemingen
die juridisch zich in dezelfde situatie bevinden.265 Uitgaande van de situatie dat ondernemingen, zowel
indien zij doorgaans meer op eigen vermogen zijn georiënteerd als in de situatie dat zij doorgaans meer
op vreemd vermogen zijn georiënteerd, hun onderneming drijven in de vorm van een B.V., kan worden
geconstateerd dat zij zich in een juridisch vergelijkbare situatie bevinden. In zijn arrest Paint Graphos
heeft het HvJ immers aangegeven dat de rechtsvorm bepalend is voor het al dan niet bevinden in een
juridisch vergelijkbare situatie.266 Mijns inziens zijn de ondernemingen waarop de maatregel van
toepassing is derhalve juridisch vergelijkbaar met elkaar.

Discriminatie van één bepaalde groep ondernemingen
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Thans door mij is onderbouwd dat ondernemingen die doorgaans meer op eigen vermogen zijn
georiënteerd zich feitelijk en juridisch in dezelfde situatie bevinden als ondernemingen die doorgaans
meer op vreemd vermogen zijn georiënteerd, dient te worden onderzocht of sprake is van ‘een
bepaalde groep ondernemingen’ welke een verschillende behandeling ondervinden die in wezen
discriminerend is. Dit onderzoek ik door te bepalen of de effecten van de maatregel al dan niet één
bepaalde groep ondernemingen aanzienlijk begunstigen. In het kader van het selectiviteitscriterium
geeft Peters geeft aan dat sprake dient te zijn van effecten van een maatregel die asymmetrisch
uitwerken. Hierbij merkt Peters op dat in principe elke maatregel asymmetrisch kan uitwerken.267 Het
HvJ bepaalt uiteindelijk in hoeverre een maatregel “normale” asymmetrische effecten heeft of dat
sprake is van concurrentievoordelen.268

De maatregel heeft tot effect dat ondernemingen die doorgaans meer op vreemd vermogen zijn
georiënteerd meer financieringskosten in aftrek mogen nemen van hun fiscale winst, dan
ondernemingen die doorgaans meer op eigen vermogen zijn georiënteerd. Het onvermijdelijke gevolg
van de maatregel is dat de groep ondernemingen die doorgaans meer op vreemd vermogen is
georiënteerd een begunstiging ondervindt ten opzichte van de groep ondernemingen die doorgaans
meer op eigen vermogen is georiënteerd. De voorwaarde dat een onderneming gefinancierd dient te
zien met vreemd vermogen voordat financieringskosten in aftrek mogen worden genomen, vormt ‘een
drempel waardoor bepaalde ondernemingen niet in het genot van de maatregel kunnen komen.’269 Het
HvJ heeft beslist dat de grootte van de bepaalde groep ondernemingen of producties irrelevant is voor
het selectiviteitscriterium.270 Mijns inziens wordt derhalve voldaan aan het criterium dat de maatregel
‘één bepaalde groep’ begunstigd.

Voor de beoordeling of al dan niet sprake is van een ‘aanzienlijke begunstiging’ wordt in de Mededeling
verwezen naar het arrest van HvJ van 15 november 2011.271, 272 In het betreffende arrest wordt echter
met geen woord gerept over in welke mate sprake zou moeten zijn van een ‘begunstiging’, voordat deze
als ‘aanzienlijk’ kan worden gekwalificeerd. Desalniettemin lijkt het mij voor de hand liggend dat het HvJ
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de beoordeling of al dan niet sprake is van een aanzienlijke begunstiging, baseert op de feiten en
omstandigheden van het geval. De feiten en omstandigheden zijn in casu de groep ondernemingen die
meer doorgaans meer op vreemd vermogen is georiënteerd en de groep ondernemingen die doorgaans
meer op vreemd vermogen is georiënteerd, die een verschillende fiscale behandeling ondervinden op
grond van hun financieringsstructuur. In paragraaf 4.2 onderzoek ik met behulp van data-analyses of, en
zo ja, in welke mate sprake is van een concurrentieverstoring in de voorgaand beschreven feiten en
omstandigheden. Uit mijn data-analyse naar mogelijke concurrentieverstoring tussen de doorgaans
meer op eigen vermogen georiënteerde familiebedrijven en doorgaans meer op vreemd vermogen
georiënteerde niet-familiebedrijven in Nederland, volgt dat in de jaren 2014 tot en met 2016, en met in
achtneming van een rentepercentage als vergoeding op vreemd vermogen van 2%, gemiddeld genomen
een afwijking in het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting van € 54.000 ontstaat, oftewel: een
concurrentieverstoring teweeg wordt gebracht. Bij eenzelfde data-analyse waarbij een rentepercentage
van 6% wordt gehanteerd, wordt de concurrentieverstoring nog meer zichtbaar. Het ene uiterste vindt
plaats in sector G3 (Groothandel), waarin familiebedrijven, vanuit hun eigen bedrag aan te betalen
vennootschapsbelasting bezien, 79% meer vennootschapsbelasting betalen dan niet-familiebedrijven als
gevolg van hun financieringsstructuur. Het andere uiterste vindt plaats in sector C1 (Voeding). In sector
C1 (Voeding) betalen familiebedrijven gemiddeld € 1.280.000 en niet-familiebedrijven gemiddeld €
1.974.000 aan vennootschapsbelasting bij een rentepercentage van 6%. Familiebedrijven betalen als
gevolg van hun financieringsstructuur dus een bedrag van € 693.000 minder aan
vennootschapsbelasting dan niet-familiebedrijven. Oftewel, vanuit familiebedrijven bezien, betalen
familiebedrijven gemiddeld genomen 54% procent minder aan vennootschapsbelasting als gevolg hun
financieringsstructuur.

Naar mijn mening bevinden ondernemingen die doorgaans meer op eigen vermogen zijn georiënteerd
zich feitelijk en juridisch in dezelfde situatie als ondernemingen die doorgaans meer op vreemd
vermogen zijn georiënteerd. Deze ondernemingen ervaren een verschillende behandeling die mijns
inziens in wezen discriminerend is.

Rechtvaardiging door de algemene aard of opzet van het systeem van het referentiekader
Aangezien mijn voorgaande onderbouwing leidt tot de constatering dat sprake is van een de facto
selectieve maatregel, dient te worden beoordeeld of die selectieve maatregel wordt gerechtvaardigd
door de algemene aard of opzet van het systeem van het referentiekader. Volgens de Mededeling van
78

de Commissie (2016) is dit het geval ‘wanneer een maatregel rechtstreeks uit de basis- of
hoofdbeginselen van de referentieregeling voortvloeit of resulteert uit inherente mechanismen die
noodzakelijk zijn voor het functioneren en de doeltreffendheid van de regeling.’273 Als voorbeeld wordt
aangehaald dat van een rechtvaardiging sprake kan zijn indien een maatregel wordt ingevoerd om
fraude of belastingontwijking te bestrijden.274

Het verschil in fiscale behandeling komt voort uit de totaalwinstgedachte, waarin ondernemingskosten
ten lasten mogen worden gebracht van de winst. Om te bepalen of kosten al dan niet als
ondernemingskosten ten laste van de winst te mogen worden gebracht, is ervoor gekozen om een
onderscheid te maken tussen winstbepalende en winstbestemmende uitgave. Winstbepalende uitgaven
mogen wel ten laste van de winst worden gebracht en winstbestemmende uitgaven, zoals
dividenduitkeringen, mogen niet ten laste van de winst worden gebracht.275 In de Leidraad VPB 1942
wordt aangegeven dat dit onderscheid wordt gemaakt om belastingontwijking te bestrijden: ‘de
mogelijkheid om belasting te ontgaan zou zonder deze uitzondering wijd openstaan’.276 Er kan derhalve
worden geconstateerd dat er een rechtvaardiging bestaat, te weten het bestrijden van
belastingontwijking, voor het onderscheid dat de fiscale wetgever maakt in de behandeling van eigen en
vreemd vermogen.

Ik vraag me af in hoeverre ‘het bestrijden van belastingontwijking’ anno 2020 nog een geldige reden is
voor het in de fiscale wetgeving gemaakte onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen. Met de
wetenschap van nu kan namelijk worden ingezien dat met het in aftrek op de fiscale winst mogen
nemen van de vergoeding op vreemd vermogen – rente – evenwel belasting kan worden ontweken.
Anders zou er tenslotte geen reeks renteaftrekbeperkingen in het leven zijn geroepen.277 Met het oog
op de concurrentieverstoring die het verschil in fiscale behandeling teweegbrengt, betwijfel ik de
geldigheid van de reden dan ook nog sterker. Echter, gelet op het feit dat het verschil in fiscale
behandeling tussen eigen en vreemd vermogen voortkomt uit een van de beginselen van de Wet VPB
1969, te weten het totaalwinstbeginsel, schat ik in dat het HvJ niet snel zal beslissen dat sprake is van
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een selectieve maatregel in de zin van het selectiviteitscriterium. Het HvJ zal mijns inziens eerder
beslissen dat de asymmetrische effecten van de maatregel voortkomen uit de beginselen van de Wet
VPB 1969 en derhalve vallen onder “normale” asymmetrische effecten van de maatregel. Aangezien de
maatregel voortkomt uit een van de hoofdbeginselen van de Wet VPB 1969, zou het HvJ bij het
aanmerken van de maatregel als staatssteun, in feite beslissen dat de wijze waarop Nederland
vennootschapsbelasting heft, niet toegestaan is. Dit staat mijns inziens op gespannen voet met de
fiscale autonomie van de lidstaten. Uit een arrest van het HvJ blijkt dat deze fiscale autonomie ertoe
leidt dat lidstaten hun ‘eigen regels vaststellen ter bepaling van de winst, het inkomen, de kosten, de
aftrek en vrijstellingen, alsook van de desbetreffende bedragen die in aanmerking komen bij de
berekening van de belastbare inkomsten of bij de berekening van de over te brengen verliezen’.278 Het
staat lidstaten derhalve vrij om zelf een vennootschapsbelastingtarief en belastinggrondslag vast te
stellen. Desalniettemin weegt de rechtvaardiging naar mijn mening niet op tegen concurrentieverstoring
die de maatregel teweegbrengt.

4c. Discretionaire selectiviteit
Volgens de Mededeling is sprake van discretionaire selectiviteit, indien ‘algemene maatregelen die op
het eerste gezicht van toepassing zijn op alle ondernemingen, beperkt worden door de
beoordelingsruimte van overheidsdiensten’.279 Van discretionaire selectiviteit is onder meer sprake in het
geval dat een overheidsdienst de voorwaarden voor toekenning van de maatregel kan aanpassen op
grond van de kenmerken van het onderhavige geval.280

Aangezien de bevoegdheid van de Belastingdienst niet bestaat uit de begunstigde ondernemingen
uitkiezen of het percentage van het belastingkrediet aan, maar enkel nagaat of is voldaan aan de in de
wet gestelde voorwaarden281 om rente in aftrek te nemen, is geen sprake van discretionaire selectiviteit.

Samenvatting selectiviteitscriterium
Door mij is vastgesteld dat in ieder geval geen sprake is van de jure en discretionaire selectiviteit. Tevens
zal het HvJ mijns inziens niet oordelen dat bij de maatregel sprake is van de facto selectiviteit, aangezien
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de discriminatie kan worden gerechtvaardigd. Ik betwijfel of de reden voor de maatregel, te weten
belastingontduiking ontgaan, nog geldig is anno 2020. Daarbovenop weegt die rechtvaardiging naar mijn
mening niet op tegen de concurrentieverstoring die de maatregel teweegbrengt.

5. De maatregel vervalst de mededinging in de interne markt – of dreigt deze te vervalsen – voor
zover de maatregel het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt of dreigt deze
ongunstig te beïnvloeden.
Voorwaarde 5 stelt twee eisen aan de maatregel. Volgens de Mededeling zijn deze eisen als volgt te
onderscheiden. De maatregel vormt slechts staatssteun ‘indien deze „de mededinging door begunstiging
van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalst of dreigt te vervalsen” en „voor zover deze
steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.”282 De twee eisen worden volgens de
Mededeling als ‘onlosmakelijk met elkaar verbonden’ beschouwd, wat er in de praktijk toe leidt dat deze
vaak gezamenlijk worden behandeld.283

Vervalsing van de mededinging
Voor de beoordeling of een maatregel de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen, staat de
concurrentiepositie van de begunstigde onderneming, ten opzicht van andere ondernemingen,
centraal.284 In de Mededeling wordt als voorbeeld gegeven dat in het geval dat de overheid een
financieel voordeel verleent aan een onderneming, doorgaans kan worden geconcludeerd dat sprake is
van vervalsing van de mededinging.285

In paragraaf 4.2 van deze scriptie toon ik door middel van data-analyses aan dat de maatregel een
financieel voordeel oplevert voor ondernemingen die doorgaans meer op vreemd vermogen zijn
georiënteerd. Dit voordeel wordt verleend door de overheid in de vorm van een lastenverlichting.
Derhalve is mijns inziens sprake van vervalsing van de mededinging.

Beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten
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Volgens de Mededeling kan een maatregel slechts als staatssteun worden aangemerkt ‘voor zover deze
steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.’286 In de Mededeling wordt verder
opgemerkt dat de Unierechter heeft geoordeeld dat ‘[w]anneer steun van een lidstaat de positie van
bepaalde ondernemingen in het handelsverkeer [binnen de Unie] versterkt ten opzichte van andere
concurrerende ondernemingen, dit handelsverkeer [moet] worden geacht door de steun te worden
beïnvloed.’287

In deze scriptie staat het onderzoek naar het Nederlandse ondernemerslandschap centraal. Meer
specifiek: ik onderzoek of familiebedrijven een concurrentienadeel ondervinden ten opzichte van nietfamiliebedrijven in Nederland. In die zin vindt er geen handelsverkeer tussen lidstaten plaats. Er dient
echter slechts vastgesteld te worden dat de maatregel het handelsverkeer tussen lidstaten kán
beïnvloeden.288 Voor het vaststellen dat een maatregel potentieel als het handelsverkeer kan
beïnvloeden mag echter geen sprake zijn van een ‘louter hypothetische situatie’.289 Hieruit volgt dat
middels een hypothetische situatie aangetoond mag worden dat een maatregel potentieel het
handelsverkeer kan beïnvloeden, zolang deze situatie niet louter hypothetisch is.

Aangezien het aantonen van het beïnvloeden van het handelsverkeer tussen lidstaten mag worden
aangetoond middels een hypothetische situatie, schets ik als volgt een hypothetische situatie waarin
mijns inziens het handelsverkeer tussen lidstaten wordt beïnvloed door de maatregel:

Een natuurlijk persoon woont in België en is genaamd X. X houdt 100% van de aandelen in een feitelijk
in België gevestigde B.V., opgericht naar Belgisch recht, genaamd Y. Y is gefinancierd met 43% eigen
vermogen. Daarnaast heeft Y vreemd vermogen aangetrokken in de vorm van een lening van Bank BE,
ter hoogte van 57% van het totale vermogen van Y. Y is in België actief in sector G3 (Groothandel). X wil
echter de Nederlandse markt betreden om daar ook actief te zijn in sector G3 (Groothandel). X richt in
Nederland naar Nederlands recht een B.V. op (100% aandelenbelang), genaamd Z, om in Nederland
actief te zijn in sector G3 (Groothandel). Vanuit persoonlijke overwegingen wil X zijn onderneming Z op
eenzelfde wijze financieren als dat X zijn onderneming Y heeft gefinancierd, te weten: 43% eigen
vermogen en 57% vreemd vermogen. Z concurreert in Nederland in sector G3 (Groothandel) met
286
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onderneming B, die doorgaans meer op vreemd vermogen is georiënteerd. B B.V. is opgericht naar
Nederlands recht en feitelijk in Nederland gevestigd. B is gefinancierd met 21% eigen vermogen.
Daarnaast heeft B vreemd vermogen aangetrokken in de vorm van een lening van Bank NL, ter hoogte
van 79% van het totale vermogen van B. A houdt 100% van de aandelen in B. A is een natuurlijk persoon
en woont in Nederland. Bij eenzelfde behaalde winst, ceteris paribus, ondervindt Z op grond van haar
financieringsstructuur een concurrentienadeel ten opzichte van B, als gevolg van de maatregel. Dit
nadeel kan bijvoorbeeld resulteren in een, vanuit het eigen perspectief van Z bezien, 79% hoger bedrag
aan te betalen vennootschapsbelasting. Z kan door haar financieringsstructuur namelijk minder genieten
van de maatregel – op grond waarvan de kosten ten aanzien van financiering middels vreemd vermogen
ten lasten van de fiscale winst mogen worden gebracht – ten opzichte van de ondernemingen die meer
op vreemd vermogen zijn georiënteerd. Hieruit volgt dat de in Nederland gevestigde onderneming Z van
de Belgische X, waarmee X de Nederlandse markt wil betreden, een concurrentienadeel oploopt ten
opzichte van de Nederlandse onderneming B. Het handelsverkeer tussen lidstaten wordt derhalve
beïnvloed.

NL

BE

A

X

100%

100%

B B.V.
EV 21%/VV 79%

Lening t.h.v. 79% van het TV

Bank NL

100%

Z B.V
EV 43%/VV 57%

Y B.V.
EV 43%/VV 57%

Lening t.h.v. 57% van het TV

Lening t.h.v. 57% van het TV

Bank BE

De in de voorgaand geschetste hypothetische situatie gehanteerde eigen en vreemd vermogen
percentages ontleen ik aan mijn data-analyses in paragraaf 4.2.290 De uitkomst van mijn data-analyses
290
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achtneming van een rentepercentage als vergoeding op vreemd vermogen van 6%, in sector G3 (Groothandel)
doorgaans meer op eigen vermogen georiënteerde ondernemingen familiebedrijven, vanuit hun perspectief
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geeft weer dat geen sprake is van een louter hypothetische situatie. Ik onderken dat het Belgische
ondernemerslandschap niet een-op-een vergelijkbaar is met het Nederlandse ondernemerslandschap.
In België zijn familiebedrijven echter eveneens meer op eigen vermogen georiënteerd dan nietfamiliebedrijven. Het verschil in financieringsstructuur in België tussen familiebedrijven en nietfamiliebedrijven is door Grupping & Verdult vastgesteld. Volgens hun onderzoek ligt het
solvabiliteitspercentage 10-procentpunt hoger bij familiebedrijven dan bij niet-familiebedrijven. Uit mijn
data-analyses volgt dat in Nederland eveneens het solvabiliteitspercentage 10-procentpunt hoger bij
familiebedrijven dan bij niet-familiebedrijven. Daarnaast is de mogelijkheid dat een onderneming haar
financiering baseert op persoonlijke opvattingen ook geen louter hypothetische situatie.291 Samengevat
blijkt uit het voorgaande dat de door mij geschetste hypothetische situatie allerminst ‘louter
hypothetisch’ is.

Aan de hand van de door mij geschetste hypothetische situatie constateer ik dat de maatregel het
handelsverkeer tussen lidstaten kán beïnvloeden. De door mij geschetste situatie acht ik geen ‘louter
hypothetische situatie’. Naar mijn mening is dan ook voldaan aan het criterium ‘voor zover deze steun
het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt’.

Art. 107 lid 2 en 3 VwEU en art. 108 VwEU
Uit de toets aan het selectiviteitscriterium volgt dat mijns inziens het HvJ de maatregel niet als
staatssteun zal aanmerken. Derhalve behoeft niet te worden bezien of de maatregel al dan niet als
verenigbaar met de interne markt te beschouwen in de zin van art. 107 lid 2 en 3 VwEU en of al dan niet
sprake is van verboden staatssteun in de zin van art. 108 VwEU.

4.3.3 Conclusie ten aanzien van de staatssteunregels
Uit het toetsen van de maatregel aan de staatssteunregels is gebleken dat mijns inziens geen sprake is
van een maatregel die kan worden aangemerkt als staatssteun in de zin van art. 107 lid 1 VwEU. Uit mijn
toets blijkt dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, behalve het selectiviteitscriterium. Door mij is
vastgesteld dat in ieder geval geen sprake is van de jure en discretionaire selectiviteit. Tevens zal het HvJ
mijns inziens niet oordelen dat bij de maatregel sprake is van de facto selectiviteit, aangezien de
discriminatie kan worden gerechtvaardigd. Ik betwijfel of de rechtvaardiging voor de maatregel, te
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weten belastingontduiking ontgaan, nog geldig is anno 2020. Daarbovenop weegt die rechtvaardiging
naar mijn mening niet op tegen de concurrentieverstoring die de maatregel teweegbrengt.

4.4 Conclusie
In hoofdstuk 4 is antwoord gegeven op deelvraag 3. Deelvraag 3 wordt onderstaand herhaald en
opgevolgd met een antwoord daarop.
3. Ondervindt een familiebedrijf, op basis van een data-analyse, een concurrentieverstorend effect
als gevolg van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen?

Uit de data-analyse naar mogelijke concurrentieverstoring tussen de doorgaans meer op eigen
vermogen georiënteerde familiebedrijven en doorgaans meer op vreemd vermogen georiënteerde nietfamiliebedrijven in Nederland volgt dat in de jaren 2014 tot en met 2016, en met in achtneming van een
rentepercentage als vergoeding op vreemd vermogen van 2%, gemiddeld genomen een afwijking in het
te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting van € 54.000 ontstaat, oftewel: een
concurrentieverstoring teweeg wordt gebracht. Het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting is als
gevolg van hun financieringsstructuur voor familiebedrijven, vanuit familiebedrijven bezien, namelijk
gemiddeld genomen 2,4% hoger dan voor niet-familiebedrijven. Bij een nadere blik op de
concurrentieverstoring per sector wordt echter duidelijk dat zowel familiebedrijven als nietfamiliebedrijven een concurrentieverstoring ondervinden als gevolg van hun financieringsstructuur,
maar dat familiebedrijven gemiddeld genomen de meeste concurrentieverstoring ondervinden. Bij
eenzelfde data-analyse waarbij een rentepercentage van 6% wordt gehanteerd, wordt de
concurrentieverstoring echter nog meer zichtbaar. Wanneer wordt ingezoomd op de verschillen per
sector, blijkt uit mijn data-analyse dat – met in achtneming van een rentepercentage van 6% – waarin
familiebedrijven, vanuit hun eigen bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting bezien, 79% meer
vennootschapsbelasting betalen dan niet-familiebedrijven als gevolg van hun financieringsstructuur. Het
andere uiterste vindt plaats in sector C1 (Voeding). In sector C1 (Voeding) betalen familiebedrijven
gemiddeld € 1.280.000 en niet-familiebedrijven gemiddeld € 1.974.000 aan vennootschapsbelasting bij
een rentepercentage van 6%. Familiebedrijven betalen als gevolg van hun financieringsstructuur dus een
bedrag van € 693.000 minder aan vennootschapsbelasting dan niet-familiebedrijven. Oftewel, vanuit
familiebedrijven bezien, betalen familiebedrijven gemiddeld genomen 54% procent minder aan
vennootschapsbelasting als gevolg hun financieringsstructuur.
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Uit het toetsen van de maatregel aan de staatssteunregels is gebleken dat mijns inziens geen sprake is
van een maatregel die kan worden aangemerkt als staatssteun in de zin van art. 107 lid 1 VwEU. Uit mijn
toets blijkt dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, behalve het selectiviteitscriterium. Door mij is
vastgesteld dat in ieder geval geen sprake is van de jure en discretionaire selectiviteit. Tevens zal het HvJ
mijns inziens niet oordelen dat bij de maatregel sprake is van de facto selectiviteit, aangezien de
discriminatie kan worden gerechtvaardigd. Ik betwijfel of de rechtvaardiging voor de maatregel, te
weten belastingontduiking ontgaan, nog geldig is anno 2020. Daarbovenop weegt die rechtvaardiging
naar mijn mening niet op tegen de concurrentieverstoring die de maatregel teweegbrengt.
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5. Potentiële oplossingen
5.1 Inleiding
Uit hoofdstuk 2 blijkt dat het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen impact heeft
op onder meer de kapitaalmarkten, openbare financiën en welvaart en bijdraagt aan internationale
fiscale arbitragemogelijkheden. In hoofdstuk 4.2 is bekend geworden deze verschillende fiscale
behandeling van eigen en vreemd vermogen, als gevolg van verschillen in financieringsstructuren,
concurrentieverstoring teweeg kan brengen. Om deze redenen worden potentiële oplossingen, om het
verschil in fiscale behandeling te neutraliseren, op een rij gezet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
uiteenzetting van oplossingen van Van Strien.292 Kort gezegd zijn er twee varianten waarmee het verschil
kan worden geneutraliseerd: ofwel het eigen vermogen wordt behandeld als vreemd vermogen, ofwel
het vreemd vermogen wordt behandeld als eigen vermogen. Binnen deze twee varianten bestaan
verschillende subvarianten, die in dit onderdeel worden behandeld. Hierbij wordt tevens aandacht
besteed aan onderzoek dat reeds is verricht naar varianten en aan de uitwerking van varianten in
praktijk. Hierdoor kan een zo compleet mogelijke en op de realiteit gerichte weergave worden gemaakt
van varianten ter oplossing van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen.

5.2 Vreemd vermogen behandelen als eigen vermogen
Het vreemd vermogen behandelen als eigen vermogen wordt doorgaans geduid als het afschaffen van
renteaftrek. In het algemeen kan wordt gesteld dat indien Nederland individueel besluit tot afschaffing
van renteaftrek, dat gevolgen heeft voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Wanneer Nederland de
renteaftrek afschaft en andere landen wel de mogelijkheid openhouden om rente in aftrek te nemen
van de winst, verslechtert het vestigingsklimaat in Nederland ten opzichte van de andere landen.
Financieringskosten worden als gevolg van deze variant namelijk hoger in Nederland.293

In lijn met fiscale evenwichtigheid worden, als gevolg van de afschaffing van renteaftrek, renteinkomsten niet meer belast.294 Financieringsmaatschappijen zullen dit naar alle waarschijnlijkheid
renteaftrek juist toejuichen, aangezien financieringsactiviteiten met vreemd vermogen hierdoor niet
meer wordt belast. Financiële instellingen, zoals banken en beleggingsmaatschappijen, kunnen
begrijpelijkerwijs worden uitgezonderd van deze oplossing, aangezien zij anders een feitelijk worden
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vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Als uitweg hiervoor zou ten aanzien van financiële
instellingen295 de huidige vennootschapsbelasting kunnen blijven gelden.296

Het afschaffen van de renteaftrek versmald de Vpb-grondslag, aangezien rente-inkomsten worden
vrijgesteld. Echter heeft de afschaffing van renteaftrek eveneens tot gevolg dat de Vpb-grondslag wordt
verbreed, aangezien deze nu minder kan worden uitgehold. Onder de streep resulteert een afschaffing
van renteaftrek in een verbreding van de Vpb-grondslag, aangezien rentekosten niet meer in aftrek
mogen worden genomen. De overheid kan daardoor dezelfde inkomsten uit de vennootschapsbelasting
hanteren bij een lager Vpb-tarief. Een lager Vpb-tarief versterkt het vestigingsklimaat dan juist weer.297

Binnen deze variant om het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen te
neutraliseren, bestaan volgens Van Strien drie subvarianten:298
1. rente wordt niet in aftrek toegestaan;
2. defiscalisatie van groepsleningen:
b) defiscaliseren van groepsrente;
c) defiscaliseren van groepsschulden;
3. een generiek renteaftrekverbod voor leningen aan verbonden lichamen.

5.2.1 Rente wordt niet in aftrek toegestaan
Het niet meer in aftrek toestaan van rente op de fiscale winst heeft tot gevolg dat de vergoeding op
eigen en vreemd vermogen gelijk wordt behandeld. Ergo, de fiscale prikkel om met vreemd vermogen te
financieren verdwijnt.299 Bij algehele afschaffing van renteaftrek volgt een algehele vrijstelling op renteinkomsten om economisch dubbele belasting te voorkomen. Volgens Doornebal komt dit in feite neer
op een fiscale winstbepaling op basis van de activa die tot het ondernemingsvermogen behoren, ook
wel ‘asset-based profit accounting’ genoemd.300 Deze variant van neutraliseren kan in internationaal
opzicht gebrekkig zijn. In grensoverschrijdende situaties kan het voorkomen dat de uit Nederland
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afkomstige rente in het buitenland wordt belast waarbij geen sprake is van een deelnemingsvrijstelling
op de rente-inkomsten, terwijl de rentekosten in Nederland niet in aftrek kunnen worden genomen
(economisch dubbele belasting). Andersom kan een heffingsvacuüm ontstaan wanneer de vanuit het
buitenland afkomstige rente in Nederland niet wordt belast, terwijl in het buitenland rentekosten wel in
aftrek mogen worden genomen.

Bij deze variant van neutraliseren dient een kanttekening te worden geplaatst. In geval van financiering
met eigen vermogen kan, ten aanzien van de vergoeding op de financiering, een vennootschap besluiten
om dividend in te houden. Bij de vergoeding op financiering met vreemd vermogen is doorgaans een
periodieke rentebetaling van toepassing. Vanwege de periodieke rentebetaling die doorgaans van
toepassing is op vreemd vermogen ontstaat er een voordeel voor de debiteur om financiering door
middel van eigen vermogen te verkrijgen.301

Comprehensive Business Income Tax (CBIT)
Binnen deze subvariant kan het verschil in fiscale behandeling in eigen en vreemd vermogen worden
geneutraliseerd door implementatie van de CBIT. De CBIT is een van de uitkomsten van een onderzoek
uit de Verenigde Staten om de vennootschaps- en inkomstenbelasting met elkaar te integreren, zodat
verstoringen als dubbele heffing kunnen worden voorkomen.302 De CBIT houdt in dat alle opbrengsten
worden belast bij de vennootschap, waarmee het een vorm van een ondernemingswinstbelasting is.
Rente en dividend zijn in beginsel bij de vennootschap niet aftrekbaar en bij de crediteur en
aandeelhouder onbelast. Buiten de ondernemingssfeer geldt geen beperking van renteaftrek en worden
rente-inkomsten wel belast. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de CBIT onrealistisch en
onuitvoerbaar was, met name vanwege internationale aspecten zoals in de bovenstaande alinea
beschreven.303

5.2.2a Defiscalisatie van groepsrente
De problemen van renteaftrek doen zich voornamelijk voor in gelieerde verhoudingen. Met name in de
situatie waarin de aandeelhouder 100% van de aandelen van de vennootschap in bezit heeft, kan de
aandeelhouder door middel van de financieringskeuze de belastinggrondslag beïnvloeden. De
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antropomorfe visie, waarin elke vennootschap als zelfstandige entiteit wordt gezien met subjectieve
belastingplicht, biedt, in combinatie met de vrijheid van partijen om overeenkomsten af te sluiten,
mogelijkheden om naar eigen voorkeur gebruik te maken van eigen of vreemd vermogen. Dit kan de
belastinggrondslag van de betreffende vennootschap beïnvloeden. Verschillende
antimisbruikbepalingen, zoals art. 10a Wet VPB 1969, zien dan ook op de bestrijding van omzetting van
eigen naar vreemd vermogen binnen een groep van gelieerde vennootschappen.304 Wanneer een lening
binnen de groep echter indirect gefinancierd is met een lening van een derde is de rente bij de
ontvanger belast en bij de betaler wel aftrekbaar, omdat op deze manier geen winstdrainage bestaat.305

Specifieke voordelen van defiscalisatie van groepsrente zijn onder andere verbetering van het fiscale
vestigingsklimaat met betrekking tot ondernemingen met ‘excess cash’. Nederlandse multinationals
kunnen hun buitenlandse activiteiten hierdoor met eigen vermogen financieren en Nederland wordt
aantrekkelijker voor buitenlandse multinationals om hun groepsfinanciering vanuit Nederland te laten
verlopen, inclusief positieve neveneffecten van deze aantrekking. Nadelig is echter dat er een grote
lading wordt gehangen aan de kwalificatie van ‘groepsmaatschappij’ of ‘derden’, wat op zijn beurt weer
fiscale arbitragemogelijkheden kan creëren door bijvoorbeeld een uitruil van interne en externe
leningen.306

5.2.2b Defiscalisatie van groepsschulden
Het defiscaliseren van groepsschulden houdt in dat al hetgeen samenhangt met de schulden, zoals rente
en afwaarderingen, buiten de fiscaliteit wordt gehouden. Het verschil in fiscale behandeling in eigen en
vreemd vermogen verdwijnt hierdoor. Kampschöer introduceert dienaangaande het idee voor een
invoering van een ‘schuldenverhoudingsvrijsteling’. Naast de al beschreven algemene gevolgen van
defiscalisering van rente ziet Kampschoër vooral het voordeel van deze variant in combinatie met zijn
andere voorstel, namelijk het afschaffen van het verschil tussen de fiscale en commerciële jaarrekening.
Volgens Kampschröer kan dit element voor de aangifte dan direct uit de jaarrekening op IFRS-grondslag
worden herleid.307
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5.2.3 Renteaftrekverbod voor leningen aan verbonden lichamen met tegenbewijsregeling
Een algemeen renteaftrekverbod voor rente betaald aan verbonden lichamen, tenzij aannemelijk
gemaakt kan worden dat de rente is onderworpen aan een naar Nederlandse maatstaven redelijke
heffing, of als het verbonden lichaam zelf bij derden heeft geleend om de betreffende lening te kunnen
verstrekken.308 De grootste voordelen van deze variant zijn volgens Bouwman met name de directe
aanpak van de grondslagerosie en de mogelijkheid om de wettekst, en daarmee de uitvoering van de
wet, te vereenvoudigen. Van Strien merkt echter op dat deze variant mogelijk in strijd kan zijn met het
EU-recht, waardoor de aantrekkelijkheid van deze variant afneemt.309

5.3 Eigen vermogen behandelen als vreemd vermogen
Eigen vermogen behandelen als vreemd vermogen heeft betrekking op de vergoedingen op eigen
vermogen: dividend en rendement. Wanneer de vergoeding op eigen vermogen, zoals dividend, in
aftrek mag worden genomen, wordt op niveau van de vennootschap de vergoeding op eigen vermogen
hetzelfde behandeld als de vergoeding op vreemd vermogen. Deze vorm van neutraliseren heeft tot
gevolg dat de grondslag voor vennootschapsbelastingheffing aanzienlijk versmald. Om als Nederlandse
overheid tot eenzelfde niveau van vennootschapsbelastingopbrengsten te komen, zal een
tariefsverhoging dienen plaats te vinden. Dit kan een negatieve impact hebben op het Nederlandse
vestigingsklimaat. Het in aftrek toestaan van dividenduitkeringen zal echter ook een positief effect
hebben op het vestigingsklimaat, doordat de grondslag wordt versmald. Daar komt bij dat
ondernemingen zelf invloed kunnen uitoefenen op het moment van dividenduitkeringen, waardoor
mogelijk ook de heffingsgrondslag kan worden beïnvloed. Indien, ten behoeve van de fiscale
evenwichtigheid, tegenover de aftrek van dividenden de deelnemingsvrijstelling vervalt, biedt dit echter
soelaas voor de belastingopbrengsten.

Binnen deze variant bestaan subvarianten waarin verschil wordt gemaakt tussen volledige aftrek van de
vergoeding op eigen vermogen en minder stellige subvarianten. Bij een minder stellige variant zullen de
bijkomende economische effecten ook beperkter zijn. Voor de uiteenzetting van de subvarianten maak
ik eveneens gebruik van de opzet van Van Strien:310
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1. Aftrek primair dividend;
2. Fictieve rente over eigen en vreemd vermogen;
3. Aftrek primair rendement.

5.3.1 Aftrek primair dividend
In hoofdstuk 2.2.3 wordt duidelijk dat het verschil in fiscale behandeling tussen eigen en vreemd
vermogen vanuit het perspectief van de vennootschapsbelasting – en met inachtneming van de
deelnemingsvrijstelling – in beginsel gegrond is op een fiscaal evenwicht. Echter, indien de
deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is, en tevens vanuit het perspectief van de
inkomstenbelasting, is doorgaans sprake van een dubbele heffing.311 Van een neutrale behandeling is
dan ook geen sprake. De commissie Van Weeghel concludeert hieruit zelfs dat een dergelijke
behandeling van eigen en vreemd vermogen de financieringsbeslissing van vennootschappen verstoort.
Die mening wordt door het CPB onderschreven.312 Wanneer de vergoeding op eigen vermogen –
dividend – evenals de vergoeding op vreemd vermogen – rente – aftrekbaar is, ontstaat een meer
neutrale fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen.

Aftrek van primair dividend
Een uitkering van dividend kan een vergoeding zijn voor meer dan alleen financiering. Derhalve bestaat
een variant om dividend te splitsen in twee delen: het primair dividend en het overige dividend. Het
primair dividend wordt gezien als een vergoeding op de financiering en mag in aftrek worden genomen.
Het overige dividend bestaat bijvoorbeeld uit een vergoeding voor het zeggenschap en het risico van
achtergesteldheid, en mag niet in aftrek worden genomen.313 Het vaststellen van de grens tussen
primair en overig dividend is geen eenvoudige opgave. Van Strien geeft aan dat de dividendsplitsing kan
worden vergemakkelijkt door wettelijk een bepaald percentage voor te schrijven, dat bijvoorbeeld is
gekoppeld aan (langlopende) obligatieleningen. De grondslag waarover het primair dividend wordt
berekend is dan het nominaal gestort kapitaal, waardoor de ‘rente’ over het nominaal gestorte kapitaal
aftrekbaar wordt.314 Voor zover uitgekeerd dividend niet in aftrek mag worden genomen, dient de
deelnemingsvrijstelling van toepassing te zijn omwille van de fiscale evenwichtigheid. Het aftrekbaar
maken van primair dividend kan betekenen dat het aantrekkelijker wordt om winsten uit te keren in
311
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Studiecommissie Belastingstelsel 2010, p. 86.
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plaats van in te houden, waardoor de dividendquote wordt beïnvloed. 315 De situatie kan zich tevens
voordoen dat bij een onderneming in een bepaald jaar de primaire dividendaftrek van grotere omvang is
dan de fiscale winst. Ten aanzien van de primaire dividendaftrek dat onbenut blijft, zou aangesloten
kunnen worden bij de systematiek art. 15b Wet VPB 1969 om het saldo aan dividendaftrek te
verrekenen.

5.3.2 Fictieve rente over eigen en vreemd vermogen
Deze subvariant waarin een fictieve rente over het eigen en vreemd vermogen in aftrek mag worden
genomen is afkomstig uit de koker van Heithuis. Dit betreft aldus een oplossing waarbij de
vermogensaftrek wordt toegepast op zowel eigen als vreemd vermogen. Heithuis stelt voor om
vermogensaftrek voor wat betreft eigen vermogen te beperken tot eigen vermogen dat is aangetrokken
van groepslichamen. Anders gezegd: geen vermogensaftrek over het aangetrokken kapitaal van derden
(particuliere (beurs)aandeelhouders). Het onderscheid tussen het aangetrokken kapitaal van derden en
van groepslichamen acht Heithuis goed verdedigbaar vanwege het feit dat de perikelen omtrent eigen
en vreemd vermogen voornamelijk spelen bij groepslichamen. Groepslichamen financieren een
vennootschap namelijk naar eigen believen met eigen dan wel vreemd vermogen, waarbij deze keuze
vooral wordt geleid door de fiscaliteit.316

Voor wat betreft het vreemd vermogen geldt de vermogensaftrek eveneens voor vreemd vermogen dat
is aangetrokken van groepsvennootschappen. Renteaftrek wordt dus afgeschaft voor zover deze
betrekking heeft op geldleningen van groepslichamen, maar hiervoor in de plaats komt een gelijke
vermogensaftrek op eigen en vreemd vermogen. Op deze wijze tracht hij een meer neutrale fiscale
behandeling van eigen en vreemd vermogen te bewerkstelligen. Niet alleen aan de aftrekkant, maar ook
aan de opbrengstkant. Zijn pleidooi gaat namelijk uit van de gedachte ‘bereikt men een gelijkstelling aan
de aftrekkant, dan ligt het voor de hand eenzelfde gelijkstelling aan de opbrengstkant te bereiken’.
Echter, nader bekeken ziet Heithuis af van deze gedachte omwille van uitvoeringsproblemen.
Rentebaten en dividenduitkeringen volledig vrijstellen gaat namelijk ten koste van de staatskas en
draagt niet bepaald bij aan de tendens om Nederland minder als ‘belastingparadijs’ tentoon te stellen
op wereldniveau. Rentebaten en dividenduitkeringen volledig belasten, brengt het Nederlandse
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vestigingsklimaat in gevaar en is daarbij mogelijk strijdig met het EU-recht; denk hierbij aan de
moederdochterrichtlijn.317

5.3.3 Aftrek primair rendement
Als laatste oplossing bespreek ik de subvariant waarin een meer gelijke fiscale behandeling van eigen en
vreemd vermogen wordt bereikt door middel van een aftrek van het primair rendement. De ratio is dat
het primair rendement als vergoeding op eigen vermogen aftrekbaar is van de fiscale winst, waardoor
een meer neutrale behandeling van eigen en vreemd vermogen wordt bewerkstelligd. Onderstaand
volgen een aantal uitwerkingen van de aftrek van primair rendement.

Aftrek primair rendement
Ten aanzien van de aftrek van primair rendement wordt de uitwerking van Litjens aangehaald.318 Er
wordt uitgegaan van het in de onderneming werkzame vermogen, waarbij het geen rol speelt of winsten
worden uitgekeerd dan wel ingehouden.319 Litjens geeft aan dat het betreffende percentage dat als
primair rendement in aftrek mag worden genomen bijvoorbeeld kan worden bepaald door een
samenloop van vaststellingen door het CBS en de Minister van Financiën. Hiervoor kan bijvoorbeeld de
rente van een staatsobligatie als richtlijn gelden.320

Indien fiscale evenwichtigheid wordt beoogd bij het invoeren van een eigenvermogensaftrek, dan
dienen tevens wetsartikelen te worden ingevoerd om de batenzijde van een
eigenvermogensverstrekking te belasten. Ten aanzien van het in de heffing betrekken van de baten van
een eigenvermogensverstrekking zou kunnen worden aangesloten bij de systematiek van art. 4.14 Wet
IB 2001.321 Een forfaitair voordeel belasten kan namelijk een neutrale uitwerking bieden wanneer aan de
kostenzijde forfaitaire kosten in aftrek worden genomen. De situatie kan zich voordoen dat bij een
onderneming in een bepaald jaar de aftrek van primair rendement van grotere omvang is dan de fiscale
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winst. Ten aanzien van de onbenutte aftrek van primair rendement zou aangesloten kunnen worden bij
de systematiek art. 15b Wet VPB 1969 om het saldo aan aftrek van primair rendement te verrekenen.

Vermogensaftrek/bijtelling - Commissie Van Weeghel322
De vermogensaftrek/bijtelling die is uitgewerkt door de Commissie Van Weeghel houdt in dat een
forfaitaire aftrek (bijvoorbeeld 2%) wordt toegepast op het gecorrigeerde eigen vermogen. Het eigen
vermogen wordt gecorrigeerd met, indien aanwezig, de fiscale waarde van deelnemingen. Hiermee
wordt voorkomen dat bij moeder-dochterverhoudingen een dubbele vermogensaftrek op hetzelfde
eigen vermogen wordt toegepast. Doordat het eigen vermogen wordt gecorrigeerd bestaat de
mogelijkheid dat het gecorrigeerde eigen vermogen negatief is. In dat geval wordt geen
vermogensaftrek, maar een vermogensbijtelling toegepast.323

Allowance for Growth and Investment (AGI) – Voorstel EC
In een voorstel van de EC uit 2016 wordt de AGI onderzocht als oplossing voor een gemeenschappelijke
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.324 Echter is het toepassingsbereik
van deze oplossing beperkt tot vennootschappen die zijn opgericht naar het recht van een lidstaat,
onderworpen zijn aan een vennootschapsbelasting en deel uitmaken van een voor de financiële
boekhouding geconsolideerde groep met een totaal geconsolideerd groepsinkomen van ten minste 750
miljoen euro gedurende het boekjaar dat aan het betreffende boekjaar voorafgaat.325 Daarbij vormt de
grondslag voor de aftrek slechts de toename in het eigen vermogen in plaats van het hele eigen
vermogen.326

5.4 Conclusie
In hoofdstuk 5 is antwoord gegeven op deelvraag 4. Deelvraag 4 wordt onderstaand herhaald en
opgevolgd met een antwoord daarop.
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4. Zijn er oplossingen denkbaar om door middel van fiscale wetsaanpassingen het verschil in fiscale
behandeling te neutraliseren?

Om de gevolgen van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen te neutraliseren
zijn potentiële oplossingen op een rij gezet. De opzet van oplossingen bestaat uit het behandelen van
vreemd vermogen als eigen vermogen en het behandelen van eigen vermogen als vreemd vermogen.

Vreemd vermogen behandelen als eigen vermogen is mogelijk door renteaftrek in zijn algemeenheid
niet toe te staan, groepsrente te defiscaliseren, groepsschulden te defiscaliseren of een
renteaftrekverbod op leningen aan verbonden lichamen.

Eigen vermogen behandelen als vreemd vermogen is mogelijk door aftrek van primair dividend, een
fictieve rente over zowel eigen als vreemd vermogen of een aftrek van primair rendement.
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6. Effectiviteit en inpasbaarheid
6.1 Inleiding
In hoofdstuk 4 is aan de hand van een data-analyse bekend geworden dat als gevolg van de
financieringsstructuren van familiebedrijven en niet-familiebedrijven een concurrentieverstoring kan
ontstaan. Hiervoor zijn in hoofdstuk 5 oplossingen op een rij gezet en inhoudelijk behandeld. In
hoofdstuk 6 wordt de effectiviteit van bepaalde oplossingen in kaart gebracht door middel van
voorbeeldcasussen. Aldus wordt, op een manier aansluitend op die in hoofdstuk 3 en 4, per oplossing
bekeken in welke mate sprake is van een neutraliserende werking. Vervolgens wordt per oplossing
bekeken in hoeverre sprake is van een inpasbare oplossingen. Dit houdt in dat wordt onderzocht of de
oplossingen in overeenstemming zijn met de rechtsgrondslagen en winstbepalingsregels van de Wet
VPB 1969, of de oplossingen mogelijk in strijd zijn met de Europese staatssteunregels en of de
oplossingen mogelijk strijdig zijn met de in het OMV opgenomen regels ten aanzien van de verdeling van
heffingsrechten inzake kosten en baten van dividend en rente. Ten slotte worden de effectiviteit en
inpasbaarheid van de oplossingen bekeken in het licht van het familiebedrijf.

6.2 Effectiviteit
Op basis van data-analyses wordt bekeken in welke mate een drietal van de in hoofdstuk 4 behandelde
oplossingen effectief zijn. De drie geselecteerde oplossingen zijn: rente wordt niet in aftrek genomen,
aftrek primair dividend en aftrek primair rendement. Bij de selectie van de drie oplossingen heeft de
beschikbaarheid van relevante data een doorslaggevende rol gespeeld. Daarnaast zijn de overige in
hoofdstuk 5 behandelde oplossingen allen variaties op de gekozen drie oplossingen.

De effectiviteit van een oplossing wordt met behulp van data-analyses per oplossing vastgesteld op basis
van de mate waarin een oplossing de huidige concurrentieverstoring neutraliseert. De uitkomsten van
de effectiviteit worden in kaart gebracht door middel van voorbeeldcasussen. Als uitgangspositie van de
voorbeeldcasussen in hoofdstuk 6 worden de uitkomsten van de data-analyses uit hoofdstuk 3 en 4
gebruikt. Dat wil zeggen dat als uitganspositie voor de voorbeeldcasussen worden genomen: de
financieringsstructuren – gemiddeld en per sector – van familiebedrijven en niet-familiebedrijven uit
hoofdstuk 3 en de concurrentieverstoringen – gemiddeld en per sector – van familiebedrijven en nietfamiliebedrijven uit hoofdstuk 4.
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6.2.1 Rente wordt niet in aftrek genomen
Voor de oplossing ‘rente wordt niet in aftrek genomen’ dient, naar mijn mening, conceptueel bezien
aangesloten te worden bij daadwerkelijk betaalde rentes. Echter, datagegevens inzake daadwerkelijk
betaalde rentes per onderneming in Nederland zijn niet openbaar beschikbaar. Daarnaast zijn dergelijke
datagegevens tevens niet beschikbaar in de – voor studenten van Tilburg University toegankelijke –
databank Orbis. Derhalve is voor het in kaart brengen van de effectiviteit van de oplossing gekozen om
voor de vergoeding op vreemd vermogen aan te sluiten bij het rentepercentage dat in hoofdstuk 3 is
gehanteerd om de concurrentieverstoring te bepalen, te weten: 2%. Op deze manier wordt het meest
zuiver in kaart gebracht wat voor effect het niet meer in aftrek nemen van rente teweegbrengt.327

Effectiviteit
Concurrentieverstoring tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven ontstaat als gevolg van de
verschillen in financieringsstructuren. De vergoeding op vreemd vermogen is namelijk, in tegenstelling
tot de vergoeding op eigen vermogen, aftrekbaar. Met deze oplossing wordt de aftrekbaarheid van de
vergoeding op vreemd vermogen weggenomen. Hierdoor zou het effect moeten zijn dat de
concurrentieverstoring eveneens wordt weggenomen. Onderstaand volgt een grafiek van uitkomsten
van voorbeeldcasussen waarin overzichtelijk het effect van de oplossing in kaart wordt gebracht.

Het effect van de afschaffing van renteaftrek is dat gemiddeld genomen geen sprake meer is van
concurrentieverstoring tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. In de onderstaande grafiek
wordt ingezoomd op het effect van de oplossing per sector.

327

Zie Bijlage II: Data-analyse voor een meer uitgebreide onderbouwing voor het analyseren van het niet in aftrek
nemen van rente.
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Uit de grafieken volgt dat geen sprake meer is van concurrentieverstoring, zowel op niveau van
gemiddelde als per sector. De oplossing om rente niet meer in aftrek toe te staan wordt derhalve
beoordeeld als volledig effectief. Concluderend is het niet in aftrek nemen van rente een volledig
neutraliserende oplossing.

6.2.2 Aftrek primair dividend
Voor de oplossing ‘aftrek primair dividend’ is voor het in kaart brengen van de effectiviteit gekozen om
aan te sluiten bij werkelijke cijfers. Echter, datagegevens inzake het daadwerkelijk uitgekeerd dividend
per onderneming in Nederland zijn niet openbaar beschikbaar. Daarnaast zijn dergelijke datagegevens
tevens niet beschikbaar in de – voor studenten van Tilburg University toegankelijke – databank Orbis.
In de openbaar toegankelijke datagegevens van het CBS is daarentegen wel onder meer inzichtelijk wat
het totale vermogen is van alle ondernemingen en het totaal uitgekeerde dividend van alle
ondernemingen in Nederland. Op basis van die cijfers van het CBS heb ik een percentage van
dividenduitkeringen ten opzichte van het totale vermogen in Nederland berekend, te weten 1,19%.328
Voor het in kaart brengen van de effectiviteit van de oplossing aftrek primair dividend bereken ik
derhalve het uitgekeerde dividend per onderneming als 1,19% van het totale vermogen van een
onderneming.

Effectiviteit

328

Zie Bijlage II: Data-analyse voor de verantwoording voor het gehanteerde percentage van 1,19% als percentage
uitgekeerd dividend van het totale vermogen per onderneming, en voor een nadere onderbouwing van mijn
aanpak ten aanzien van de data-analyse.
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Concurrentieverstoring tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven ontstaat als gevolg van de
verschillen in financieringsstructuren. De vergoeding op vreemd vermogen is namelijk, in tegenstelling
tot de vergoeding op eigen vermogen, aftrekbaar. Met deze oplossing wordt de aftrekbaarheid van een
vergoeding op eigen vermogen gecreëerd. Hierdoor zou het effect moeten zijn dat de
concurrentieverstoring wordt weggenomen. Onderstaand volgt een grafiek van uitkomsten van
voorbeeldcasussen waarin overzichtelijk het effect van de oplossing in kaart wordt gebracht.

Het effect van de aftrek van primair dividend is dat gemiddeld genomen nog steeds sprake is van
concurrentieverstoring tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. In de onderstaande grafiek
wordt ingezoomd op het effect van de oplossing per sector.

Uit de grafieken volgt dat sprake is van eenzelfde mate van concurrentieverstoring, zowel op niveau van
gemiddelde als per sector. De oplossing om primair dividend in aftrek toe te staan in de vorm van een
aftrek van dividend als percentage van het totale vermogen, wordt derhalve beoordeeld als volledig
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ineffectief en niet neutraliserend.329 Voor een meer effectieve uitkomst zou aangesloten kunnen worden
bij de werkelijk uitgekeerde dividenden per onderneming. Echter, wanneer als oplossing wordt
aangesloten bij daadwerkelijk uitgekeerde dividenden, blijft een concurrentieverstoring naar alle
waarschijnlijkheid bestaan. Dit volgt uit het feit dat de ene onderneming nu eenmaal meer dividend
uitkeert dan de andere. Vanuit fiscaal perspectief is de behandeling van eigen en vreemd vermogen bij
aftrekbaarheid van daadwerkelijk uitgekeerd dividend meer in evenwicht. Het is echter maar de vraag of
de economische uitwerking van een dergelijke oplossing de concurrentieverstoring, als gevolg van
financieringsstructuur, neutraliseert. Indien de ene onderneming meer dividend uitkeert dan de ander,
kan de oplossing aftrek primair dividend namelijk op zichzelf een nieuwe vorm van
concurrentieverstoring teweegbrengen. Aangezien familiebedrijven doorgaans eerder winsten oppotten
dan uitkeren330, zou deze oplossing qua concurrentieverstoring nog nadeliger kunnen uitwerken voor
familiebedrijven. Dat familiebedrijven doorgaans eerder winsten dan uitkeren, volgt uit het op de lange
termijn gerichte, conservatieve financiële beleid dat doorgaans bij familiebedrijven wordt gehanteerd.
331

Tevens volgt uit het rapport van de Commissie Van Weeghel dat een van de voordelen van de AB-

houders in box 2 is dat zij hun box 2-heffing kunnen uitstellen door het inkomen van de onderneming
niet uit te keren, maar binnen de onderneming te houden.332

6.2.3 Aftrek primair rendement
Voor de oplossing ‘aftrek primair rendement’ wordt voor het rentepercentage dat in aftrek wordt
genomen als vergoeding op eigen vermogen, aangesloten bij het rentepercentage op vreemd vermogen
dat is gehanteerd om de concurrentieverstoring in hoofdstuk 3 te bepalen, te weten: 2%. Op deze
manier wordt het meest zuiver in kaart gebracht wat voor effect het niet meer in aftrek nemen van
rente teweegbrengt. Volledigheidshalve merk ik op dat in de praktijk bij intra group-leningen de
vergoeding op eigen vermogen naar alle waarschijnlijkheid immer lager is dan op vreemd vermogen.
Een aftrek op primair rendement zal namelijk doorgaans zijn gefixeerd op een vast percentage, terwijl
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Voor de data-analyse is het daadwerkelijk uitgekeerde percentage dividend van het totale vermogen
gehanteerd, te weten 1,19%. Een aftrek van primair dividend is beperkter dan het daadwerkelijk uitgekeerde
dividend. Echter, het enige wat door een dergelijke beperking van 1,19% wordt bereikt, is dat zowel
familiebedrijven als niet-familiebedrijven een hoger bedrag betalen aan vennootschapsbelasting. Waaruit volgt dat
het verschil in het bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting, c.q. de concurrentieverstoring, even groot blijft
en daarmee even aanwezig.
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bij intra group-leningen doorgaans het risico op fiscale arbitrage blijft bestaan, waaruit volgt dat het
rentepercentage als vergoeding op vreemd vermogen zo hoog mogelijk wordt vastgesteld.333 Over het
algemeen is echter de vergoeding op eigen vermogen doorgaans hoger dan de vergoeding op vreemd
vermogen.334

Effectiviteit
Concurrentieverstoring tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven ontstaat als gevolg van de
verschillen in financieringsstructuren. De vergoeding op vreemd vermogen is namelijk, in tegenstelling
tot de vergoeding op eigen vermogen, aftrekbaar. Met deze oplossing wordt de aftrekbaarheid van een
vergoeding op eigen vermogen gecreëerd. Hierdoor zou het effect moeten zijn dat de
concurrentieverstoring wordt weggenomen. Onderstaand volgt een grafiek van uitkomsten van
voorbeeldcasussen waarin overzichtelijk het effect van de oplossing in kaart wordt gebracht.
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Zie Hoofdstuk 4.3.
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Het effect van de aftrek van primair rendement is dat gemiddeld genomen geen sprake meer is van
concurrentieverstoring tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. In de onderstaande grafiek
wordt ingezoomd op het effect van de oplossing per sector.

Uit beide grafieken volgt dat geen sprake meer is van concurrentieverstoring, zowel op niveau van
gemiddelde als per sector. De oplossing om primair rendement in aftrek toe te staan wordt derhalve
beoordeeld als volledig effectief, en daarmee neutraliserend. Dienaangaande kunnen zowel de oplossing
aftrek primair rendement als afschaffen van renteaftrek als volledig effectief worden beoordeeld. Dit
komt doordat, wanneer uitgegaan wordt van een zelfde percentage als vergoeding op eigen en vreemd
vermogen, het volledige totale vermogen in aftrek mag worden genomen. Beide oplossingen zijn
derhalve volledig neutraliserend, echter wordt bij de afschaffing van renteaftrek de vpb-grondslag
verbreed en bij het aftrek van primair rendement, de vpb-grondslag versmald. Dientengevolge betaalt
elke onderneming in Nederland gemiddeld genomen een hoger bedrag aan vennootschapsbelasting
wanneer de renteaftrek wordt afgeschaft, en een lager bedrag wanneer aftrek van primair rendement
wordt geïmplementeerd.

6.2.4 Tussenconclusie
Concluderend kan worden gesteld dat in geval van afschaffing van de renteaftrek zowel de vergoeding
op eigen als vreemd vermogen niet aftrekbaar is. In de lijn van verwachting volgt dan ook uit de grafiek
dat de concurrentieverstoring hiermee volledig wordt geneutraliseerd.

Ten aanzien van de aftrek van primair dividend kan worden gesteld dat bij het in aftrek toestaan van
dividend als percentage van het totale vermogen geen effectieve oplossing is. Echter, wanneer als
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oplossing bij het in aftrek toestaan van dividend wordt aangesloten bij daadwerkelijk uitgekeerde
dividenden, dan blijft de concurrentieverstoring naar alle waarschijnlijkheid eveneens bestaan. Dit volgt
uit het feit dat de ene onderneming meer dividend uitkeert dan het andere. Vanuit fiscaal perspectief is
de behandeling van eigen en vreemd vermogen bij aftrekbaarheid van daadwerkelijk uitgekeerd
dividend meer in evenwicht. Het is echter maar de vraag of de economische uitwerking van een
dergelijke oplossing de concurrentieverstoring, als gevolg van financieringsstructuur, neutraliseert, of
dat de concurrentieverstoring juist wordt versterkt.

In het geval dat een aftrek op primair rendement wordt gecreëerd die gelijk is aan de aftrek van de
vergoeding op vreemd vermogen, is de oplossing volledig effectief, en daarmee neutraliserend. Het
maakt bij deze oplossing namelijk niet meer uit wat voor solvabiliteit een onderneming heeft, omdat op
zowel eigen vermogen als vreemd vermogen, wat tezamen het totale vermogen is, een vergelijkbare
aftrek wordt verkregen.

Zowel de oplossing aftrek primair rendement als afschaffen van renteaftrek kunnen als volledig effectief
worden beoordeeld. Dit komt doordat, wanneer uitgegaan wordt van een zelfde percentage als
vergoeding op eigen en vreemd vermogen, het volledige totale vermogen in aftrek mag worden
genomen. Beide oplossingen zijn derhalve volledig neutraliserend. Echter wordt bij de afschaffing van
renteaftrek de vpb-grondslag verbreed en bij het aftrek van primair rendement, de vpb-grondslag
versmald. Dientengevolge betaalt elke onderneming in Nederland gemiddeld genomen een hoger
bedrag aan vennootschapsbelasting wanneer de renteaftrek wordt afgeschaft, en een lager bedrag
wanneer aftrek van primair rendement wordt geïmplementeerd.

6.3 Inpasbaarheid
In paragraaf 5.2 is de effectiviteit van drie oplossingen in kaart gebracht door middel van data-analyses.
Om een oplossing te kunnen implementeren, dient deze echter niet alleen effectief te zijn, maar ook
inpasbaar te zijn in wet- en regelgeving. Voor de beoordeling of de bepaalde oplossingen inpasbaar zijn
in wet- en regelgeving, beperk ik mij tot de relevante aspecten van de Wet VPB 1969, het EUbelastingrecht en het internationale belastingrecht. Dit houdt in dat wordt onderzocht of de oplossingen
in overeenstemming zijn met de rechtsgrondslagen en winstbepalingsregels van de Wet VPB 1969, of de
oplossingen mogelijk in strijd zijn met de Europese staatssteunregels en of de oplossingen mogelijk
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strijdig zijn met de in het OMV opgenomen regels ten aanzien van de verdeling van heffingsrechten
inzake kosten en baten van dividend en rente.

6.3.1 Wet Vpb 1969
De inpasbaarheid van de drie oplossingen in de Wet VPB 1969 wordt beoordeeld aan de hand van de in
hoofdstuk 2 uiteengezette grondslagen en winstbepalingsregels van de Wet VPB 1969.

Rente wordt niet in aftrek genomen
Indien rentekosten niet meer in aftrek mag worden genomen, betekent dat voor ons huidige stelsel dat
zowel dividend als rentekosten niet in aftrek mogen worden genomen. Wanneer wordt gekozen voor
fiscale evenwichtigheid, houdt dat in dat zowel dividend als rente-inkomsten niet worden belast. Men
spreekt in deze visie ook wel van de CBIT. Stevens geeft aan dat deze oplossing aansluit bij de visie
waarin de vennootschap wordt gezien als samenwerkingsverband van kapitaalverstrekkers.335 Van Strien
spreekt hier van de verlengstuk-gedachte. De verlengstukgedachte ziet de vennootschap als een
verlengstuk van de aandeelhouder. Een volledig geïntegreerd stelsel past goed bij de verlengstukgedachte, aangezien er in de verlengstuk-gedachte vanuit wordt gegaan dat de vennootschap zelf geen
draagkracht heeft, maar de achterliggende natuurlijke persoon.336 De vennootschapsbelasting wordt bij
een volledig geïntegreerd stelsel als het ware een voorheffing van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt
als risico dat dividenden eerder worden ingehouden dan uitgekeerd, wanneer het tarief van de
inkomstenbelasting hoger is dan het tarief van de vennootschapsbelasting.337

Aftrek primair dividend
Van Strien geeft aan dat de wetgever heeft gekozen voor een systeem om elk lichaam in beginsel
zelfstandig subjectief belastingplichtig is.338 In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de antropomorfe visie
aansluit bij de maatschappelijke verschijnselen, waarin de NV juridisch en economisch een zelfstandige
onderneming is. De NV behaalt als eindresultaat van zelfstandige bedrijvigheid, losstaand van de
individuele kapitaalverschaffer, winst. De individuele kapitaalverschaffer heeft hierdoor geen
beschikking over de winst en is derhalve afhankelijk van de besluitvorming van de NV voor
winstuitkering. Echter, ten aanzien van de winstbepaling van een vennootschap wordt de antropomorfe
335
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visie niet doorgetrokken. Het uitkeren van dividend wordt namelijk gezien als een winstbestemmende
uitgave, in plaats van een winstbepalende uitgave, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de
antropomorfe visie. Dit toont aan dat er gebalanceerd wordt op twee gedachten.339 Wanneer het
primaire dividend in aftrek mag worden genomen van de fiscale winst en de ontvangen
dividenduitkering bij de geldverstrekker in de heffing wordt betrokken, vindt ten aanzien van het
primaire dividend geen dubbele heffing plaats. De aftrek van primair dividend is dan ook gericht op het
voorkomen van dubbele belasting op dividenduitkeringen.340 Door het in aftrek toestaan van primair
dividend wordt de primaire dividenduitkering – evenals rente – erkend als ondernemingskosten en als
winstbepalende uitgave gezien. Dit heeft tot gevolg dat de antropomorfe visie in zuivere vorm aanwezig
is in de Wet Vpb 1969. Dat zou betekenen dat de Wet VPB 1969 eindelijk een eenduidige
rechtsgrondslag heeft om belasting te heffen van ondernemingen.

Aftrek primair rendement
De aftrek van primair rendement erkent de zelfstandigheid tussen kapitaalverstrekker en
kapitaalvennootschap. In die zin is de aftrek op primair rendement in overeenstemming met de
antropomorfe visie. Door het toepassen van zowel een aftrek op primair rendement als op rente,
ontstaat als het ware een overwinstbelasting, gezien ‘alle’ kosten in aftrek mogen worden genomen.
Hiermee sluit de aftrek van primair rendement aan bij het buitenkansbeginsel.341 De aftrek van primair
rendement beoogt een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen. Een vergoeding op
het in een onderneming werkzame vermogen is aftrekbaar, ongeacht er sprake is van dividenduitkering
of winstinhouding. Het aanhouden van eigen vermogen brengt namelijk ook in jaren waarin geen
dividend wordt uitgekeerd financieringskosten met zich.342 Derhalve is de aftrek van primair rendement
in overeenstemming met het neutraliteitsbeginsel.

Overwegingen ten aanzien van familiebedrijven
Van Strien kaart aan dat de problematiek van op welk niveau belasting geheven dient te worden wat
hem betreft ligt in het hybride karakter van vennootschappen. Enerzijds zijn beursvennootschappen
begrijpelijkerwijs als zelfstandige entiteit te beschouwen van de aandeelhouders/beleggers, die in de
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meeste gevallen niet veel zeggenschap hebben. Anderzijds is de BV van een dga juridisch gezien een
separate entiteit, maar kan deze bv in sommige gevallen worden gezien als een verlengstuk van de
dga.343

Aangezien de voornaamste reden om een onderneming als familiebedrijf aan te merken, de
verwevenheid van familie, eigendom en bedrijf is, zou mijns inziens de verlengstukgedachte – als visie
bij het niet in aftrek nemen van rente – vanuit een theoretische benadering, in beginsel een juiste zijn.
Echter, in de praktijk is elk lichaam in beginsel zelfstandig subjectief belastingplichtig. Bij de juridische
vormen waarin een onderneming kan worden gegoten, wordt geen onderscheid gemaakt tussen
familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Vanuit deze benadering is een oplossing in lijn met de
antropomorfe visie naar mijn mening derhalve meer gepast.

6.3.2 EU-belastingrecht
De inpasbaarheid van de drie oplossingen in het EU-belastingrecht wordt beoordeeld aan de hand van
de in hoofdstuk 4 uiteengezette vrijheden van de interne markt en het verbod op staatssteun. Tevens
licht ik in het algemeen ATAD2 toe, aangezien middels ATAD2 kan worden ingespeeld op mogelijke
fiscale arbitrage ten aanzien van kwalificatieverschillen, die zich zou kunnen voordoen als gevolg van
een van de oplossingen.

In hoofdstuk 4 is duidelijk geworden dat concurrentieverstoring als gevolg van het verschil in fiscale
behandeling van eigen en vreemd vermogen niet in het geding is met het gelijke speelveld van de
interne markt, tenzij een van de vrijheden van de interne markt wordt belemmerd, dan wel sprake is
van een verbod op staatsteun. Ten aanzien van de oplossingen waarin rente niet in aftrek wordt
genomen, primair dividend in aftrek wordt genomen en waarin primair rendement in aftrek wordt
genomen, geldt in principe dezelfde redenatie. In beginsel zijn deze oplossingen dan ook allen niet in
strijd met het verbod op staatssteun. Echter, de oplossingen dienen hiervoor wel geïmplementeerd te
worden op een wijze waarin niet wordt gediscrimineerd in de zin van art. 18 VWEU. Ergo, een oplossing
mag niet discrimineren tussen binnenlandse en grensoverschrijdende gevallen.

ATAD2
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Door het verschil in kwalificatie van bijvoorbeeld een vaste inrichting en een deelneming in
grensoverschrijdende situaties, kan zich mogelijk fiscale arbitrage voordoen. Ten aanzien van deze
kwalificatieverschillen kan mijns inziens worden aangesloten bij de neutralisatieregels van ATAD2344,
zoals vormgegeven in het, reeds gedeeltelijk geïmplementeerde345, wetsvoorstel van 2 juli 2019.346
ATAD2 beoogt namelijk ‘belastingontwijking door gebruik te maken van kwalificatieverschillen tussen
belastingstelsels (zogenoemde hybridemismatches) tussen zowel de lidstaten van de Europese Unie
onderling als tussen de EU-lidstaten en derde landen te bestrijden.’347 ATAD2 ziet derhalve specifiek op
het neutraliseren van belastingontwijking door het gebruiken van hybride mismatches, en biedt dan ook
een stok achter de deur voor situaties waarin belasting wordt ontweken door gebruik te maken van
hybride mismatches, bij het in aftrek toestaan van primair rendement (en primair dividend).

6.3.3. Internationaal belastingrecht
De inpasbaarheid van de drie oplossingen in het internationale belastingrecht wordt beoordeeld aan de
hand van de in het OESO-modelverdrag (hierna: ‘OMV’) opgenomen regels ten aanzien van de verdeling
van heffingsrechten inzake kosten en baten van dividend en rente. Ten aanzien van betalingen inzake
dividenden348 en rente349 wordt in het OMV aangesloten bij de verdeling van heffingsrechten op grond
van het bronbeginsel.

Rente wordt niet in aftrek genomen
De oplossing om rente niet meer in aftrek toe te staan, past in principe in het huidige
heffingsverdelingssysteem van het OMV. Bij een betaling van rente door de debiteur wordt op grond
van art. 11 lid 2 OMV een beperkt heffingsrecht gegeven aan het bronland. Het recht om te heffen over
een rentebetaling aan de crediteur wordt aan het woonland toebedeeld op grond van art. 11 lid 1 OMV.
Het niet meer in aftrek toestaan van rentebetalingen is derhalve niet strijdig met de verdeling van
heffingsrechten op grond van het OMV. Indien in lijn met fiscale evenwichtigheid wordt gekozen om
renteontvangsten niet meer te belasten, dan is dat eveneens niet in strijd met het OMV. Het feit dat op
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grond van het OMV een heffingsrecht verkregen wordt, creëert geen verplichting om daadwerkelijk te
heffen over het betreffende.

Uit het overzicht van Cnossen (2018) blijkt overigens dat veel EU-lidstaten350 een voorkeur hebben voor
het heffen van belasting aan de bron, oftewel op ondernemingsniveau, en vrij te stellen bij de
ontvanger.351 Een dergelijke wijze van heffing op niveau van de onderneming lijkt goed aan te sluiten bij
een CBIT, en daarmee de oplossing om rente niet meer in aftrek te nemen. Een keuze voor de oplossing
dat rente niet meer in aftrek mag worden genomen, kan Nederland echter niet zelfstandig maken in
verband met fiscale arbitrage mogelijkheden.352 Niet voor niets achtte het Amerikaanse Ministerie van
Financiën een zelfstandige invoering van deze oplossing reeds in 1992 onrealistisch en onuitvoerbaar.353
Door de globalisering die sindsdien heeft plaatsgevonden zijn deze nadelen er niet minder op geworden.
Het kiezen voor een oplossing om rentekosten niet meer in aftrek toe te staan is derhalve een dusdanige
radicale keuze, dat deze naar alle waarschijnlijkheid slechts in OESO-verband kan worden genomen.

Aftrek primair dividend
De oplossing om primair dividend aftrekbaar te maken past in principe in het huidige
heffingsverdelingssysteem van het OMV. Bij uitkering van dividend wordt op grond van art. 10 lid 2 OMV
een beperkt heffingsrecht aan het bronland. Bij een uitkering van primair dividend zal de debiteur de
kosten ten aanzien van de dividenduitkering in aftrek mogen nemen. Deze kosten zullen afhankelijk zijn
van een – bijvoorbeeld door het Ministerie van Financiën – vast te stellen percentage gekoppeld aan de
rente op staatsobligaties. Hierdoor is tevens de potentiële grondslaguitholling beter in te schatten, dan
wanneer aftrek wordt verleend op basis van daadwerkelijk uitgekeerde dividenden. Het recht om te
heffen over de dividendbetaling aan de crediteur wordt aan het woonland toebedeeld op grond van art.
10 lid 1 OMV. In lijn met de verdeling van heffingsrechten op grond van art. 10 OMV kan een aftrek van
primair dividend worden ingevoerd. Het in aftrek nemen van de kosten ter zake van een
dividenduitkering bij de debiteur en het belasten van de ontvangen dividendbetaling bij de crediteur is
derhalve niet strijdig met het OMV.
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Cnossen geeft aan dat ten aanzien van het aftrekbaar maken van primair dividend dit mogelijk
problemen oplevert in internationaal verband. Een eventuele naheffing in de vorm van
dividendbelasting is volgens Cnossen moeilijk, zo niet onmogelijk, om vast te leggen in de verdragen ter
voorkoming van dubbele belasting.354 Het aftrekbaar maken van primair dividend ziet namelijk op het
aftrekbaar maken van dividend ter voorkoming van dubbele heffing op niveau van de vennootschap. In
het geval dat de aftrek wordt verleent, maar vervolgens geen heffing plaatsvindt over de ontvangen
dividenden in het buitenland, dan heeft dat tot gevolg dat het verlenen van de aftrek in strijd komt met
de achtergrond van deze oplossing.355

Aftrek primair rendement
De oplossing om primair rendement aftrekbaar te maken, past in principe in het huidige
heffingsverdelingssysteem van het OMV. Uit art. 10 lid 3 OMV volgt dat als dividend aangemerkt kan
worden ‘het inkomen uit aandelen’. Met de aftrek van primair rendement wordt beoogd eigen en
vreemd vermogen meer gelijk te behandelen. Hiervoor wordt enerzijds de vergoeding op eigen
vermogen vastgesteld aan de hand van een forfaitair voordeel, anderzijds worden de kosten forfaitair
vastgesteld.356 Dienaangaande is het naar mijn mening verdedigbaar om te stellen dat het forfaitaire
voordeel uit eigen vermogen een inkomen uit aandelen is in de zin van art 10 lid 3 OMV. Derhalve kan
worden aangesloten bij de verdeling van heffingsrechten op grond van art. 10 OMV, zoals bovenstaand
behandeld bij de oplossing aftrek van primair dividend.

Conclusie ten aanzien van het internationale belastingrecht
Elk van het drietal oplossingen komt niet in strijd met het OMV. Het is ook logisch dat het OMV geen
inbreuk maakt op toepassing van de oplossingen, aangezien het OMV ziet op de verdeling van
heffingsrechten, en niet op verdeling van aftrekrechten.

6.4 Effectiviteit en inpasbaarheid in het licht van het familiebedrijf
Om de effectiviteit en inpasbaarheid van de oplossingen in het licht van het familiebedrijf te plaatsen,
wordt eerst teruggeblikt op de financieringskenmerken en het karakter van het familiebedrijf en de
concurrentieverstoring als gevolg van de financieringsstructuur van familiebedrijven en niet-
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familiebedrijven. Op deze manier kunnen de effectiviteit en inpasbaarheid van de oplossingen beter in
het licht van het familiebedrijf worden bezien.

Familiebedrijf
In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden dat familiebedrijven hun motivering voor een
financieringsstructuur in essentie baseren op twee elementen: risico-aversie en de vrees om familiale
controle over het familiebedrijf te verliezen. Hieruit lijkt te volgen dat familiebedrijven meer geneigd zijn
om met eigen vermogen te financieren dan met extern vreemd vermogen, en dat financiering met
extern eigen vermogen de minst favoriete financieringsvorm is.357 Matser onderschrijft dat het feit dat
familiebedrijven in Nederland eerder geneigd zijn om extern vreemd vermogen aan te trekken dan
extern eigen vermogen mogelijk verklaard kan worden door een conservatief financieringsbeleid van
familiebedrijven.358 Het doorgaans conservatieve financiële beleid van familiebedrijven uit zich verder
onder meer in terughoudendheid met dividenduitkeringen, waarbij tevens eerder in termijnen van
generaties wordt gedacht dan in kwartalen. Een familiebedrijf – doorgaans meer georiënteerd op eigen
vermogen – ondervindt concurrentieverstoring als gevolg van zijn financieringsstructuur vanwege het
verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. Het familiebedrijf wordt gezien als motor
van de economie in Nederland, Europa en in internationale context. Vanuit familiebedrijven wordt een
groot aantal banen gecreëerd. Het karakter van het familiebedrijf waarborgt mijns inziens dat zowel de
toegevoegde waarde aan de economie als de bijdrage aan de werkgelegenheid van duurzame aard is.
Wat mij betreft is het dan ook gerechtvaardigd dat bij het bepalen van de oplossing voor een meer
gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen, het belang van het familiebedrijf in ogenschouw
wordt genomen.

Effectiviteit en inpasbaarheid
Ten aanzien van de effectiviteit zijn het niet in aftrek nemen van rente en de aftrek van primair
rendement het meest effectief om de concurrentieverstoring te neutraliseren. De aftrek van primair
dividend is minder effectief in het neutraliseren van concurrentieverstoring. Daarnaast bestaat hanteren
familiebedrijven doorgaans een terughoudend dividendbeleid. De aftrek van primair dividend zou
derhalve enigszins soelaas kunnen bieden ten opzichte van de aftrek van daadwerkelijk uitgekeerd
dividend.
357
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Het niet in aftrek nemen van rente is ondanks de inpasbaarheid in de Wet VPB 1969 geen uitvoerbare
oplossing in internationaal verband. Een keuze voor een dergelijke oplossing zou in OESO-verband
genomen moeten worden, wat niet realistisch lijkt. Zowel de aftrek van primair rendement als primair
dividend is inpasbaar in de Wet VPB 1969 en past in het systeem van verdeling van heffingsrechten van
het OMV. Alle drie de oplossingen zijn in beginsel in overeenstemming met het EU verbod op
staatssteun.

Samenvattend
Vanwege het belang van familiebedrijven is het mijns inziens gerechtvaardigd dat bij het bepalen van de
oplossing voor een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen, het belang van het
familiebedrijf in ogenschouw wordt genomen. Onderstaand volgt een schematisch overzicht van de
effectiviteit en inpasbaarheid van de oplossingen in het licht van het familiebedrijf.
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Concluderend kan worden gesteld dat de aftrek van primair rendement effectief is, inpasbaar is in de
Wet VPB 1969 en in overeenstemming met EU-recht en het OMV, en daarbovenop een oplossing is
waarmee het belang van het familiebedrijf in ogenschouw wordt genomen.

6.5 Conclusie
In hoofdstuk 6 is antwoord gegeven op deelvragen 5, 6 en 7. Onderstaand volgt achtereenvolgens per
deelvraag de beantwoording daarvan.
5. Welke van deze oplossingen neutraliseren op basis van een data-analyse het meest effectief?

Op basis van uitkomsten van door mij uitgevoerde data-analyses worden oplossingen vergeleken aan de
hand van voorbeeldcasussen. Hiermee is de effectiviteit van de oplossingen in kaart gebracht. Ten
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aanzien van de effectiviteit zijn het niet in aftrek nemen van rente en de aftrek van primair rendement
het meest effectief om de concurrentieverstoring te neutraliseren. De aftrek van primair dividend is
minder effectief in het neutraliseren van concurrentieverstoring. Daarnaast bestaat hanteren
familiebedrijven doorgaans een terughoudend dividendbeleid. De aftrek van primair dividend zou
derhalve enigszins soelaas kunnen bieden ten opzichte van de aftrek van daadwerkelijk uitgekeerd
dividend.
6. Zijn dergelijke neutraliserende oplossingen inpasbaar in de Nederlandse nationale wet en in
overeenstemming met het EU-recht en het internationale belastingrecht?

Het niet in aftrek nemen van rente is ondanks de inpasbaarheid in de Wet VPB 1969 geen uitvoerbare
oplossing in internationaal verband. Een keuze voor een dergelijke oplossing zou in OESO-verband
genomen moeten worden, wat niet realistisch lijkt. Zowel de aftrek van primair rendement als primair
dividend is inpasbaar in de Wet VPB 1969 en past in het systeem van verdeling van heffingsrechten van
het OMV. Alle drie de oplossingen zijn in beginsel in overeenstemming met het EU verbod op
staatssteun.
7. Bestaat er een oplossing waarvan op basis van een data-analyse kan worden aangetoond dat
deze neutraliserend werkt voor familiebedrijven, inpasbaar is in het zowel en nationale als
internationale fiscale systeem en waarmee een meer gelijk speelveld kan worden gecreëerd door
implementatie daarvan?

Vanwege het belang van familiebedrijven is het mijns inziens gerechtvaardigd dat bij het bepalen van de
oplossing voor een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen, het belang van het
familiebedrijf in ogenschouw wordt genomen. Onderstaand volgt een schematisch overzicht van de
effectiviteit en inpasbaarheid van de oplossingen in het licht van het familiebedrijf.
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Afschaffing van renteaftrek kan slechts in OESO verband kan worden geïmplementeerd en de aftrek van
primair dividend is niet effectief gebleken in het neutraliseren van de concurrentieverstoring, en brengt
naar alle waarschijnlijkheid op zichzelf een nieuwe concurrentieverstoring teweeg. Daar komt bij dat
familiebedrijven doorgaans eerder winst oppotten dan winst uitkeren, waardoor het implementeren van
een primaire dividendaftrek mogelijk nog sterkere concurrentieverstoring teweegbrengt ten nadele van
familiebedrijven. De aftrek van primair rendement is zowel effectief in het neutraliseren van de
concurrentieverstoring en is inpasbaar in de Wet VPB 1969 en in overeenstemming met EU-recht en het
OMV. Daar komt bij dat, in tegenstelling tot bij de aftrek van primair dividend, de aftrek van primair
rendement de concurrentieverstoring ten aanzien van familiebedrijven neutraliseert, waarmee deze
oplossing het belang van het familiebedrijf meer in ogenschouw neemt.

Concluderend kan worden gesteld dat de aftrek van primair rendement effectief is, inpasbaar is in de
Wet VPB 1969 en in overeenstemming met EU-recht en het OMV, en boven daarbovenop een oplossing
is waarmee het belang van het familiebedrijf in ogenschouw wordt genomen.
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7. Conclusie
7.1 Inleiding
Het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen en het mogelijke verband van deze
verschillende fiscale behandeling met familiebedrijven, als gevolg van het karakter van familiebedrijven,
staan in deze scriptie centraal. De aanleiding voor het onderzoek in deze scriptie is dan ook als volgt in
hoofdstuk 1 verwoord. Door het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen, en de
financieringsstructuur van familiebedrijven die doorgaans meer op eigen vermogen lijkt georiënteerd
dan bij niet-familiebedrijven, ontstaat mogelijk een concurrentieverstoring ten nadele van
familiebedrijven. De onderzoeksvraag in deze scriptie luidt:
In welke mate ondervindt een familiebedrijf een, op grond van de van de Wet VPB 1969 gerechtvaardigd,
concurrentieverstorend effect ten opzichte van een niet-familiebedrijf als gevolg van het verschil in
fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen, en indien daarvan sprake is, in welke mate kan dit
effect worden geneutraliseerd door aanpassingen in de fiscale wetgeving?

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is gebruik gemaakt van zes deelvragen met
verschillende onderzoeksmethoden. Onderstaand volgt een uiteenzetting van de deelvragen en de
daarbij gehanteerde onderzoeksmethode:
1. Wat is de rechtvaardiging voor het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen
in de Wet VPB 1969, hoe is dat verschil vormgegeven in de Wet VPB 1969 en welke
(economische) gevolgen brengt het verschil met zich mee?
2. Wat wordt verstaan onder een familiebedrijf en heeft een familiebedrijf een andere
financieringsstructuur dan een niet-familiebedrijf?
3. Ondervindt een familiebedrijf, op basis van een data-analyse, een concurrentieverstorend effect
als gevolg van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen?
4. Zijn er oplossingen denkbaar om door middel van fiscale wetsaanpassingen het verschil in fiscale
behandeling te neutraliseren?
5. Welke van deze oplossingen neutraliseren op basis van een data-analyse het meest effectief?
6. Zijn dergelijke neutraliserende oplossingen inpasbaar in de Nederlandse nationale wet en in
overeenstemming met het EU-recht en het internationale belastingrecht?
7. Bestaat er een oplossing waarvan op basis van een data-analyse kan worden aangetoond dat
deze neutraliserend werkt voor familiebedrijven, inpasbaar is in het zowel en nationale als
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internationale fiscale systeem en waarmee een meer gelijk speelveld kan worden gecreëerd door
implementatie daarvan?

Om de rechtvaardiging voor het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen in kaart
te brengen, heb ik rechtshistorisch onderzoek verricht. Voor de uiteenzetting over wat kan worden
verstaan onder een familiebedrijf, heb ik literatuuronderzoek verricht. Vervolgens heb ik data verzameld
en geanalyseerd om de financieringsstructuren van familiebedrijven en niet-familiebedrijven bloot te
leggen. Daarna heb ik deze data gebruikt voor een data-analyse om in kaart te brengen of een
familiebedrijf een concurrentieverstorend effect ondervindt als gevolg van het verschil in fiscale
behandeling van eigen en vreemd vermogen. Voor dit mogelijk concurrentieverstorende effect heb ik
aan de hand van literatuuronderzoek oplossingen in kaart gebracht. Ten aanzien van drie oplossingen, te
weten de oplossingen waarin rente niet in aftrek wordt genomen, primair dividend in aftrek wordt
genomen en waarin primair rendement in aftrek wordt genomen, heb ik de effectiviteit in kaart
gebracht op basis van data-analyses. De inpasbaarheid van de oplossingen heb ik getoetst aan de
systematiek van de Wet VPB 1969, de EU staatssteunregels en het OMV. Ten slotte heb ik de
effectiviteit en inpasbaarheid van de oplossingen bekeken in het licht van familiebedrijven.

7.2 Samenvatting van het onderzoek
In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat het niet in aftrek toestaan van dividenduitkeringen van de
fiscale winst voortkomt uit de gedachte dat een winstuitdeling niet als winstbepalende, maar als
winstbestemmende uitgave wordt gezien. Als reden voor het niet aftrek toestaan van dividend van de
fiscale winst wordt in de Leidraad VPB 1942 gegeven dat de uitzondering van dividendaftrek is
gebaseerd op het bestrijden van belastingontwijking. Dit blijkt uit de frase: ‘de mogelijkheid om
belasting te ontgaan zou zonder deze uitzondering wijd openstaan’. De rechtvaardiging voor het verschil
in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen is derhalve het bestrijden van belastingontwijking.

Het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen brengt – onder meer macroeconomische – gevolgen met zich mee. Zo heeft het een verstorende werking op de kapitaalmarkten,
kan het de openbare financiën en welvaart beïnvloeden en speelt het een rol in belastingarbitrage
tussen belastingjurisdicties met verschillende belastingtarieven.
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In hoofdstuk 3 is aangegeven dat in de literatuur naar voren komt dat bij familiebedrijven sprake is van
een verwevenheid van familie, eigendom en bedrijf, ook wel het driecirkelmodel genoemd.
Onderwerpen die hier verwant aan zijn, zijn familiedynamiek en family business governance. Wereldwijd
bestaat er geen eenduidig onderscheid tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Op basis van
onderzoek naar ondernemingen waarbij een familie een rol speelt, kunnen echter wel kenmerken
worden vastgesteld die meer aanwezig zijn bij ondernemingen waarin de familie en de onderneming zijn
verweven. Daarnaast is het verschil in financieringsstructuur tussen familiebedrijven en nietfamiliebedrijven blootgelegd aan de hand van een data-analyse. Uit deze data-analyse is gebleken dat
familiebedrijven in Nederland in de jaren 2014 tot en met 2016, 10-procentpunt meer met eigen
vermogen zijn gefinancierd dan niet-familiebedrijven.

Uit de data-analyse in hoofdstuk 4 naar mogelijke concurrentieverstoring tussen de doorgaans meer op
eigen vermogen georiënteerde familiebedrijven en doorgaans meer op vreemd vermogen georiënteerde
niet-familiebedrijven in Nederland volgt dat in de jaren 2014 tot en met 2016, en met in achtneming van
een rentepercentage als vergoeding op vreemd vermogen van 2%, gemiddeld genomen een afwijking in
het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting van € 54.000 ontstaat ten nadele van
familiebedrijven, oftewel: een concurrentieverstoring teweeg wordt gebracht. Bij een nadere blik op de
concurrentieverstoring per sector wordt echter duidelijk dat zowel familiebedrijven als nietfamiliebedrijven een concurrentieverstoring ondervinden als gevolg van hun financieringsstructuur,
maar dat familiebedrijven gemiddeld genomen de meeste concurrentieverstoring ondervinden.
Wanneer wordt ingezoomd op de verschillen per sector, blijkt uit mijn data-analyse dat – met in
achtneming van een rentepercentage van 6% – waarin familiebedrijven, vanuit hun eigen bedrag aan te
betalen vennootschapsbelasting bezien, 79% meer vennootschapsbelasting betalen dan nietfamiliebedrijven als gevolg van hun financieringsstructuur. Het andere uiterste vindt plaats in sector C1
(Voeding). In sector C1 (Voeding) betalen familiebedrijven gemiddeld € 1.280.000 en nietfamiliebedrijven gemiddeld € 1.974.000 aan vennootschapsbelasting bij een rentepercentage van 6%.
Familiebedrijven betalen als gevolg van hun financieringsstructuur dus een bedrag van € 693.000 minder
aan vennootschapsbelasting dan niet-familiebedrijven. Oftewel, vanuit familiebedrijven bezien, betalen
familiebedrijven gemiddeld genomen 54% procent minder aan vennootschapsbelasting als gevolg hun
financieringsstructuur.
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Uit het toetsen van de maatregel aan de staatssteunregels is gebleken dat mijns inziens geen sprake is
van een maatregel die kan worden aangemerkt als staatssteun in de zin van art. 107 lid 1 VwEU. Uit mijn
toets blijkt dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, behalve het selectiviteitscriterium.

In hoofdstuk 5 zijn oplossingen ter neutralisatie van de concurrentieverstoring op een rij gezet en
inhoudelijk behandeld. De oplossingen bestaan uit het behandelen van vreemd vermogen als eigen
vermogen en het behandelen van eigen vermogen als vreemd vermogen

In hoofdstuk 6 zijn drie oplossingen, te weten het niet in aftrek nemen van rente, de aftrek van primair
dividend en de aftrek van primair rendement zijn geselecteerd om nader te bekijken ten aanzien van
effectiviteit en inpasbaarheid. Ten aanzien van de effectiviteit zijn het niet in aftrek nemen van rente en
de aftrek van primair rendement meer effectief om de concurrentieverstoring te neutraliseren, dan de
aftrek van primair dividend. Het niet in aftrek nemen van rente is ondanks de inpasbaarheid in de Wet
VPB 1969 geen uitvoerbare oplossing in internationaal verband. Zowel de aftrek van primair rendement
als primair dividend is inpasbaar in de Wet VPB 1969 en past in het systeem van verdeling van
heffingsrechten van het OMV. Alle drie de oplossingen zijn in beginsel in overeenstemming met het EU
verbod op staatssteun. Onderstaand volgt een overzichtelijk schema.
Rente wordt niet in

Aftrek primair dividend

aftrek genomen

Aftrek primair
rendement

Effectiviteit

x

Wet Vpb 1969

x

x

x

EU

x

x

x

x

x

Internationaal

x

Vanwege het belang van familiebedrijven is het mijns inziens gerechtvaardigd dat bij het bepalen van de
oplossing voor een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen, het belang van het
familiebedrijf in ogenschouw wordt genomen. Met het in ogenschouw nemen van het belang van het
familiebedrijf kan worden geconcludeerd dat de aftrek van primair rendement effectief is, inpasbaar is
in de Wet VPB 1969 en in overeenstemming met EU-recht en het OMV. Mijn aanbeveling is dan ook om
de concurrentieverstoring als gevolg van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd
vermogen op te lossen met het aftrekbaar maken van primair rendement.
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7.2 Beantwoording van de onderzoeksvraag
In welke mate ondervindt een familiebedrijf een, op grond van de van de Wet VPB 1969 gerechtvaardigd,
concurrentieverstorend effect ten opzichte van een niet-familiebedrijf als gevolg van het verschil in
fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen, en indien daarvan sprake is, in welke mate kan dit
effect worden geneutraliseerd door aanpassingen in de fiscale wetgeving?

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, stel ik allereerst vast dat het verschil in fiscale behandeling
van eigen en vreemd vermogen een, op grond van de Wet VPB 1969 gerechtvaardigd,
concurrentieverstoring teweegbrengt. De Wet VPB 1969 staat op grond van het totaalwinstbeginsel
namelijk toe dan ondernemingskosten ten laste van de fiscale winst mogen worden gebracht, maar
zondert hiervan dividenduitkeringen uit om belastingontwijking te voorkomen.

Uit mijn data-analyse is gebleken dat familiebedrijven in Nederland in de jaren 2014 tot en met 2016,
10-procentpunt meer met eigen vermogen zijn gefinancierd dan niet-familiebedrijven. Vanwege hun
financieringsstructuur ondervinden familiebedrijven een andere fiscale behandeling ten aanzien van hun
financiering, dan niet-familiebedrijven. In diezelfde periode, en met inachtneming van een vergoeding
op vreemd vermogen, te weten rente, van 2%, blijkt uit mijn data-analyse het volgende: vanuit
familiebedrijven bezien, betalen niet-familiebedrijven gemiddeld genomen 2,4% procent (€ 54.000)
minder aan vennootschapsbelasting, uitsluitend dankzij hun financieringsstructuur. Bij een nadere blik
op de concurrentieverstoring per sector wordt echter duidelijk dat zowel familiebedrijven als nietfamiliebedrijven een concurrentieverstoring ondervinden als gevolg van hun financieringsstructuur,
maar dat familiebedrijven gemiddeld genomen de meeste concurrentieverstoring ondervinden. De
concurrentieverstoring wordt groter naarmate het rentepercentage als vergoeding op vreemd
vermogen stijgt. Uit mijn data-analyse blijkt namelijk dat, met inachtneming van een vergoeding op
vreemd vermogen, te weten rente, van 6%, vanuit familiebedrijven bezien, niet-familiebedrijven
gemiddeld genomen 9,4% procent (€ 162.000) minder betalen aan vennootschapsbelasting, uitsluitend
dankzij hun financieringsstructuur.

De oplossingen om rente niet meer in aftrek toe te staan en de oplossing om een aftrek van primair
rendement toe te staan kunne het concurrentieverstorende effect volledig neutraliseren. Het toestaan
van aftrek van primair dividend is minder effectief in het neutraliseren van het concurrentieverstorende
effect.
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Bijlagen
Bijlage I: Tabel 1 – Bivalente kenmerken van het familiebedrijf

Tabel 1Bivalente kenmerken van het familiebedrijf
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Bijlage II: Data-analyse
Dataverzameling
Voorafgaand aan het analyseren van data dient een verzameling van data plaats te vinden. Mijn
dataverzameling zal dienen als steekproef van de financiering van het Nederlandse
ondernemerslandschap, zodat een representatieve weergave van de financieringskeuze van
familiebedrijven en niet-familiebedrijven in Nederland kan worden gevormd. Ik verzamel data van 150
familiebedrijven en 150 niet-familiebedrijven in Nederland. Om te bepalen of een onderneming een
familiebedrijf is, volg ik de methode van het TiFB. De benaderingsstappen van deze methode, waarmee
een onderneming kan worden aangemerkt als familiebedrijf, worden hierna beschreven. In Orbis, een
databank van Bureau van Dijk359, wordt gezocht naar ondernemingen. Deze ondernemingen worden
vervolgens aangemerkt als familiebedrijf, indien:
·

achternamen in het management360 van de onderneming met elkaar overeenkomen en/of
overeenkomen met achternamen in het management van de dochtermaatschappij361; en

·

de onderneming op haar website vermeldt dat zij een familiebedrijf is, bijvoorbeeld door de
zinsnede ‘een 3e generatie familiebedrijf’.362

Ondernemingen die niet op basis van de bovenstaande methode kunnen worden aangemerkt als
familiebedrijf, worden aangemerkt als niet-familiebedrijf.

Voor het selecteren van 150 familiebedrijven heb ik een bedrijvenlijst ontvangen van dr. Astrid
Kramer.363 In deze lijst staan de namen van circa 520 topholdingmaatschappijen die op basis van de
methode van het TiFB kunnen worden aangemerkt als familiebedrijf. Aangezien in deze
topholdingmaatschappijen niet altijd (volledig) inzicht in financiële data is te verkrijgen via Orbis, is
tevens een lijst opgesteld van 850 dochtermaatschappijen364 van de topholdingmaatschappijen. Op basis

359

Bureau van Dijk dient als databank voor onder meer financiële data. Op moment van schrijven is Bureau van
Dijk een toonaangevende databank voor financiële data. Zo gebruikt Elsevier de data van Bureau van Dijk voor
haar Familiebedrijven TOP-100 en maakt het TiFB eveneens gebruik van de data voor wetenschappelijk onderzoek.
360
Het management van ondernemingen wordt achterhaald via www.company.info.
361
Zie noot 366 voor een verduidelijking van wat met een ‘dochtermaatschappij’ wordt bedoeld.
362
De website van een onderneming wordt achterhaald via www.company.info.
363
Dr. Astrid Kramer is werkzaam bij Tilburg University, onder meer bij het TiFB.
364
Als criteria voor dochtermaatschappijen geldt dat zij in elk geval meer dan 100 werknemers hebben. Van de
dochtermaatschappijen is niet met een zelfde mate van zekerheid vastgesteld dat zij op basis van de methode van
het TiFB kunnen worden aangemerkt als familiebedrijf. De dochtermaatschappijen zijn echter wel geselecteerd op
basis van overeenkomsten tussen de familienaam, de naam van de onderneming en de website van de
onderneming. Het is mogelijk dat de betreffende topholdingmaatschappijen mogelijk nog meer
dochtermaatschappijen hebben, dan in mijn onderzoek worden betrokken. In mijn onderzoek ga ik echter, zoals
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van het vergelijken van de financiële data van de topholdingmaatschappijen met die van de
bijbehorende dochtermaatschappij(en), kan ik vaststellen of sprake is van een topholdingmaatschappij
die een goede weerspiegeling weergeeft van de onderliggende onderneming, en derhalve een geschikte
maatschappij is om in mijn onderzoek te betrekken.365 Indien blijkt dat de topmaatschappij geen
geschikte maatschappij is, wordt voor de financiële data gekeken naar de dochtermaatschappij. Door
deze manier van selecteren, wordt het risico beperkt dat de topholdingmaatschappij geen goede
weerspiegeling weergeeft van de dochtermaatschappij, bijvoorbeeld doordat andere vormen van
inkomen wordt verkregen dan inkomen uit de dochtermaatschappij, wat mogelijk het resultaat van het
onderzoek beïnvloedt. De 150 geselecteerde familiebedrijven worden vervolgens ingedeeld per
sector.366

Voor het selecteren van 150 niet-familiebedrijven ga ik uit van de 150 door mij geselecteerde
familiebedrijven. De familiebedrijven vormen de basis voor het vergelijken van familiebedrijven met
niet-familiebedrijven. Niet-familiebedrijven worden namelijk gepaard aan familiebedrijven, waarbij
gebruik wordt gemaakt van vergelijking op basis van demografische kenmerken: grootte en sector. Dit
zorgt ervoor dat demografische verschillen zo veel mogelijk geëlimineerd worden. Wanneer
demografische verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven niet worden geëlimineerd,
valt namelijk niet met zekerheid te zeggen dat geregistreerde verschillen al dan niet zijn te wijten aan
het familiale karakter van een onderneming. Het niet-familiebedrijf dient een, met het familiebedrijf
waarmee het een paar zal vormen, vergelijkbare omzet (maximaal 25% groter of kleiner) te hebben
behaald in 2016 en in dezelfde sector actief te zijn.367

Uiteindelijk verzamelde data
Zoals uit bovenstaand is weergegeven was het doel om data te verzamelen van 150 familiebedrijven en
150 niet-familiebedrijven, oftewel een totaal van 300 bedrijven, in Nederland. Uiteindelijk heb ik van
158 familiebedrijven en 158 niet-familiebedrijven, oftewel een totaal van 316 bedrijven, data verzameld.
Voor de vergelijkbare omzet is gezocht naar niet-familiebedrijven die in de jaren 2014 tot en met 2016

afgesproken met dr. A. Kramer, omwille van de eenvoud uitsluitend uit van de lijst van topholdingen en
dochtermaatschappijen van familiebedrijven, zoals deze aan mij is overhandigd door dr. A. Kramer van het TiFB.
365
Als richtlijn voor een geschikte maatschappij hanteer ik dat de financiële data van de topholdingmaatschappij
hoofdzakelijk overeen dient te komen met de financiële data van de dochtermaatschappij.
366
De indeling per sector vindt plaats naar de sectoren in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
367
De door mij geselecteerde criteria zijn vastgesteld in overleg met dr. Astrid Kramer, dr. Jan Nieuwenhuizen en
mr. dr. Mascha Hoogeveen.
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een gemiddelde omzet hebben behaald van maximaal 25% groter of kleiner dan het familiebedrijf
waarmee het een paar dient te vormen.368 Uiteindelijk is een marge behaald van 12,52%. Dat wil zeggen
dat in mijn dataverzameling de omzet van niet-familiebedrijven behaald in de jaren 2014 tot en met
2016, gemiddeld genomen slechts 12,52% afwijkt van de omzet die familiebedrijven in de jaren 2014 tot
en met 2016 hebben behaald.

Representatieve steekproef
Allereerst ben ik data gaan verzamelen. Om een steekproefgroot als representatief aan te kunnen
merken, is het van belang dat de steekproef willekeurig getrokken wordt. Hiervoor is het van belang of
er sprake van is dat een aselecte of een selecte steekproef wordt getrokken.369 De wijze van het trekken
van de steekproef verschillen namelijk van elkaar. Indien de gehele populatie – en de gegevens van de
gehele populatie – bekend is, is sprake van een aselecte steekproef. Indien niet de gehele populatie – en
de gegevens van de gehele populatie – bekend is, is sprake van een selecte steekproef. Aangezien ik
mijn data zelf heb verzameld en ben opgehouden met data te verzamelen, zodra ik data van 158
familiebedrijven en 158 niet-familiebedrijven had verzameld, is bij mijn steekproef sprake van een
selecte steekproef. In Orbis heb ik naar ondernemingen gezocht door naar ondernemingen met meer
dan 100 werknemers, waarbij ik de ondernemingen willekeurig heb geselecteerd. Deze manier van
selecteren van een selecte steekproef wordt ook wel de ‘toevallige steekproef’ genoemd. Om de kans
op vertekening te verkleinen, heb ik binnen verschillende sectors naar ondernemingen gezocht met een
vergelijkbare omzet.370

Na het verzamelen van data van 158 familiebedrijven en 158 niet-familiebedrijven in Nederland ben ik
gaan onderzoeken of ik mogelijk een representatieve steekproef van de financiering van het
Nederlandse ondernemerslandschap had getrokken. Met een representatieve steekproef kan namelijk
een representatieve weergave van de financieringskeuze van familiebedrijven en niet-familiebedrijven
in Nederland kan worden gevormd. De formule om een minimale steekproefgrootte bij een eindige
steekproef te bepalen, is als volgt371:

368

Indien de marge van 25% niet mogelijk was, werd de marge naar 40% uitgebreid. Dit is slechts bij 15 van de 158
matches van toepassing geweest.
369
Baarda, D. B., & De Goede, M. P. M. (2006). Basisboek methoden en technieken. Handleiding voor het opzetten
en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. Groningen: Wolters-Noordhoff.
370
Baarda & De Goede, 2006.
371
‘Steeproefgrootte berekenen’, allesovermarktonderzoek.nl. Geraadpleegd op 5 februari 2020.
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·

‘N is de populatie. De populatie is de groep die wordt onderzocht.

·

z is de standaardafwijking van het betrouwbaarheidspercentage. De meest voorkomende
betrouwbaarheidspercentage is 95%. Hierbij hoort een afwijking van 1,96. Bij een betrouwbaarheid
van 90% hoort een afwijking van 1,65 en bij een betrouwbaarheid van 99% hoort een afwijking van
2,57.

·

p * q is de spreiding. De spreiding wordt berekend door de standaarddeviatie van de betreffende
populatie.

·

F is de foutmarge. De foutmarge wordt bepaald, door te beslissen welke percentage foutieve
enquêtes als acceptabel wordt gezien. Dit kan 3%, 5% of 7% zijn. Vaak wordt er gekozen voor een
foutmarge van 5%.’

Om de minimale steekproefgrootte voor familiebedrijven en niet-familiebedrijven te berekenen ben ik
in de formule uitgegaan van de onderstaande gegevens. De steekproefgrootte dient voor zowel
familiebedrijven als niet-familiebedrijven apart berekend te worden, aangezien dit verschillende
populaties zijn.
·

Populatie: via het onderzoek van het CBS naar familiebedrijven (2017, p. 7) heb ik de totale
omvang van de populaties van familiebedrijven (aantal: 3910) en niet-familiebedrijven (aantal:
8695) - met als aantal werknemers '50-250' plus '250 of meer' - achterhaald om de
steekproefgrootte op te baseren. Op deze manier heb ik in ieder geval de populatie
familiebedrijven en niet-familiebedrijven met 100 werknemers of meer, zoals de
ondernemingen die ik heb getrokken als steekproef.

·

Spreiding: ten aanzien van de spreiding hanteer ik voor familiebedrijven een spreiding van 20%
en ten aanzien van niet-familiebedrijven hanteer ik een spreiding van 30%. Deze spreiding
baseer ik op de door mij uitgerekende standaarddeviatie in mijn data-analyse uitkomsten. Deze
standaarddeviaties zijn bij familiebedrijven 0,19 en bij niet-familiebedrijven 0,29.

·

Betrouwbaarheidsniveau: ik kies een betrouwbaarheidsniveau van 90%, omdat ik een kleine
steekproefgrootte heb (158 familiebedrijven en 158 niet-familiebedrijven).
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·

Foutmarge: als foutmarge kies ik 6%, aangezien dat de laagste foutmarge is waarbij een
minimale steekproef kleiner blijft dan 158.

Niet-familiebedrijven

Familiebedrijven

Populatie: 8695

Populatie: 3910

Spreiding: 30%

Spreiding: 20%

Foutmarge: 6%

Foutmarge: 6%

Betrouwbaarheidsniveau: 90%

Betrouwbaarheidsniveau: 90%

Minimale steekproefgrootte = 156

Minimale steekproefgrootte = 152

Ten aanzien van niet-familiebedrijven is bij een steekproef van minimaal 156 ondernemingen met een
90% betrouwbaarheidsniveau en een foutmarge van 6% sprake van een representatieve steekproef. Ten
aanzien van familiebedrijven is bij een steekproef van minimaal 152 ondernemingen met een 90%
betrouwbaarheidsniveau en een foutmarge van 6% sprake van een representatieve steekproef.
Aangezien ik steekproeven heb getrokken van 158 familiebedrijven en 158-nietfamiliebedrijven, lijkt
sprake te zijn van representatieve steekproeven. Echter, vanwege het feit dat de definitie, op basis
waarvan ik bepaal dat sprake is van een familiebedrijf, een vereenvoudigde definitie is van de ECdefinitie van familiebedrijven, is geen sprake van een representatieve steekproef. Om met zekerheid te
kunnen stellen dat sprake is van een familiebedrijf volgens de EC-definitie, dient namelijk de
meerderheid van de aandelen in handen te zijn van de familie. Voor mij is de verdeling van de aandelen
van de ondernemingen in mijn steekproeven echter niet inzichtelijk. Om die reden kan niet met
zekerheid gesteld worden dat sprake is van familiebedrijven. Desalniettemin resulteert mijn dataanalyse naar financieringsstructuren van familiebedrijven en niet-familiebedrijven in een uitkomst die
vergelijkbaar is met grotere onderzoeken waarbij wel sprake is van representatieve weergaves.372

Aanbevelingen voor toekomstige data-analyses
Voor een volgende data-analyse naar de financieringsstructuren van familiebedrijven en nietfamiliebedrijven zou ik, om een representatieve weergave van de populatie te krijgen, aanbevelen om ut
te gaan van de EC-definitie van familiebedrijven, zodat met zekerheid kan worden gesteld dat de
familiebedrijven in de steekproef ook daadwerkelijk familiebedrijven zijn die onder de EC-definitie
vallen. Ten tweede zou ik aanbevelen om een grotere steekproef te trekken, zodat bijvoorbeeld met een
372

Zie mijn conclusie ten aanzien van de uitkomst van mijn data-analyses naar de financieringsstructuren van
familiebedrijven en niet-familiebedrijven in par. 3.3.3.2.
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betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% kan worden gesteld dat de steekproef een
representatieve weergave is van de populatie. Indien ik voor familiebedrijven en niet-familiebedrijven
de steekproefgrootte bereken bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5%, en
de verder door mij gehanteerde gegevens voor de formule, volgt daaruit dat ten aanzien van
familiebedrijven een steekproefgrootte van 232 familiebedrijven getrokken zou moeten worden en ten
aanzien van niet-familiebedrijven een steekproefgrootte van 312 getrokken zou moeten worden.

Data-analyse
Voor mijn onderzoek voer ik meerdere data-analyses uit. Deze data-analyses hangen samen met
deelvragen 2, 3 en 5:
2. Wat wordt verstaan onder een familiebedrijf en heeft een familiebedrijf een andere
financieringsstructuur dan een niet-familiebedrijf?
3. Ondervindt een familiebedrijf, op basis van een data-analyse, een concurrentieverstorend effect
als gevolg van het verschil in fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen?
5. Welke van deze oplossingen neutraliseren op basis van een data-analyse het meest effectief?

De bovenstaande deelvragen onderzoek ik door middel van drie opeenvolgende stappen, waarbij ik op
basis van de data-analyse grondig en zorgvuldig bekijk:
(1) of sprake is van een verschil in financieringsstructuur tussen familiebedrijven en nietfamiliebedrijven;
(2) of mogelijk sprake is van een concurrentieverstoring als gevolg van een verschil in
financieringsstructuur; en
(3) welke van de in de literatuur aangedragen oplossingen voor het verschil in fiscale behandeling
van eigen en vreemd vermogen het meest effectief is om de concurrentieverstoring te
neutraliseren.

Stap (1)
In stap (1) bekijk ik of bij de 316 door mij als steekproef geselecteerde familiebedrijven en nietfamiliebedrijven of sprake is van een verschil in financieringsstructuur. Of al dan niet sprake is van een
van een verschil in vermogensstructuur tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven wordt bepaald
door de gemiddelde financieringsstructuur van alle familiebedrijven te vergelijken met de gemiddelde
financieringsstructuur van alle niet-familiebedrijven. Dit geef ik weer door middel van een
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voorbeeldcasus waarin de gemiddelde financieringsstructuur van familiebedrijven wordt aangegeven in
BV Familiebedrijf (hierna: ‘BV FB’), en de gemiddelde financieringsstructuur van niet-familiebedrijven
door BV Niet-familiebedrijf (hierna: ‘BV N-FB’). Volledigheidshalve wordt tevens het verschil in
financieringsstructuur tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven in kaart gebracht per sector.373

Stap (2)
In stap (2) bekijk ik of mogelijk sprake is van een concurrentieverstoring als gevolg van een verschil in
financieringsstructuur. Hiervoor kijk ik uitsluitend naar de huidige wetgeving waarin alleen de
vergoeding op vreemd vermogen aftrekbaar is van de fiscale winst. De vergoeding op vreemd vermogen
is rente. Als rentepercentage ga ik uit van 2%.374 Als uitgangspositie voor de voorbeeldcasus in stap (2)
gebruik ik de uitkomsten van voorbeeldcasus uit stap (1), waarin de gemiddelde financieringsstructuren
van familiebedrijven en niet-familiebedrijven – gemiddeld genomen en per sector – naar voren zijn
gekomen. Om het verschil in te betalen vennootschapsbelasting, c.q. de concurrentieverstoring, als
gevolg van de financieringsstructuur zo zuiver mogelijk weer te geven, wordt een vergelijking gemaakt
met behulp van een voorbeeldcasus. In deze voorbeeldcasus wordt een onderneming gebruikt met een
vast totaal vermogen en een vaste winst. Op de vaste winst wordt rente in aftrek genomen die wordt
vastgesteld op basis van het gehalte vreemd vermogen in de betreffende financieringsstructuur en het
rentepercentage. Op deze manier is het enige dat impact heeft op het verschil in te betalen
vennootschapsbelasting: het solvabiliteitspercentage.

Voor het bepalen van het totale vermogen en de vaste winst wordt gebruik gemaakt van werkelijke
gegevens, namelijk de datagegevens van de 158 familiebedrijven en 158 niet-familiebedrijven. Het
gemiddelde totale vermogen van alle 316 bedrijven dient als vast totaal vermogen van de onderneming
in de voorbeeldcasus. De gemiddelde winst voor belasting van alle 316 bedrijven dient als vaste winst
voor belasting van de onderneming in de voorbeeldcasus. Het totale vermogen en de winst van de
voorbeeldcasus zijn derhalve verklaarbaar en staan in logisch verband met elkaar. Het enige wat per
voorbeeldcasus verandert, zijn de solvabiliteitspercentages. De solvabiliteitspercentages die worden
gebruikt zijn de gemiddelde solvabiliteitspercentages van alle familiebedrijven en niet-familiebedrijven,
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Ten aanzien van de sector sluit ik aan bij de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Voor een uiteenzetting van de
sectoren verwijs ik naar Bijlage II: Data-analyse, Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
374
Zie noot 379. Ter bevordering van de eendracht van mijn data-analyses – en daarmee de zuiverheid – van de
uiteindelijk te trekken conclusies bij het in kaart brengen van mogelijke concurrentieverstoring, en neutralisatie
daarvan, ga ik, net als bij het percentage van de ACE, uit van 2%.
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en de gemiddelde solvabiliteitspercentages per sector van de familiebedrijven en niet-familiebedrijven.
Doordat het totale vermogen en de winst voor belasting beide vast staan, is het enige wat impact heeft
op het te betalen bedrag: het solvabiliteitspercentage. Hierdoor kan zuiver in kaart worden gebracht
wat een verschil in solvabiliteit teweegbrengt in een verschil in te betalen bedrag aan
vennootschapsbelasting, c.q. de concurrentieverstoring. De mate van concurrentieverstoring wordt met
behulp van voorbeeldcasussen in kaart gebracht voor van familiebedrijven en niet-familiebedrijven,
zowel gemiddeld genomen als per sector.

Voorbeeldcasussen
Als basis voor de voorbeeldcasussen worden de werkelijke gegevens gebruikt van alle 316 bedrijven, te
weten het gemiddelde totale vermogen en de gemiddelde winst voor belasting.
Voorbeeldcasus (basis)
Bedragen *1.000
Totale vermogen

€ 105.439

Winst voor belasting

€ 9.993

Zoals aangegeven blijven het totale vermogen en de winst voor belasting bij alle vergelijkingen
hetzelfde. De solvabiliteitspercentages die zijn berekend in stap (2) in hoofdstuk 3 worden nu gebruikt
om aan te geven wat voor impact het solvabiliteitspercentage heeft op de te betalen
vennootschapsbelasting. Ter illustratie volgt onderstaand de manier waarop de concurrentieverstoring
wordt berekend, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de willekeurige solvabiliteitspercentages 0% en
100%.

Voorbeeldcasus

Solvabiliteitspercentage

Solvabiliteitspercentage

Bedragen *1.000

0%

100%

Totale vermogen

€ 105.439

€ 105.439

Eigen vermogen

€0

€ 105.439

Vreemd vermogen

€ 105.439

€0

Winst voor belasting

€ 9.993

€ 9.993

Rentepercentage

2%

2%

Rentekosten

€ 2.108

€0
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Winst na renteaftrek375

€ 7.884

€ 9.993

Vpb-tarief

25%

25%

Te betalen Vpb

€ 1.971

€ 2.498

Uit de voorbeeldcasus met willekeurige solvabiliteitspercentages 0% en 100% volgt dat de te betalen
vennootschapsbelasting bij een solvabiliteitspercentage van 0% neerkomt op € 1.971 en bij een
solvabiliteitspercentage van 100% neerkomt op € 2.498. Oftewel, een verschil in te betalen
vennootschapsbelasting van € 527.

Of al dan niet sprake is van concurrentieverstoring blijkt dus uit het ‘voordeel’ wat wordt behaald als
gevolg van een financieringsstructuur, meer specifiek: als gevolg van de aan een financieringsstructuur
verbonden in aftrek te nemen rente. Dit voordeel wordt dan ook uitgedrukt in een bedrag aan ‘minder
te betalen vennootschapsbelasting’.

Stap (3)
In stap (3) onderzoek ik de effectiviteit van oplossingen voor het verschil in fiscale behandeling van eigen
en vreemd vermogen. Hiervoor breng ik in kaart in welke mate een oplossing het mogelijk
concurrentieverstorende effect uit stap (2) neutraliseert. Specifiek richt ik de data-analyse naar
effectiviteit van oplossingen op de onderstaande oplossingen:376
·

een vermogensaftrek/bijtelling, ook wel Allowence for Corporate Equity (ACE)377 genoemd;

·

aftrek van primair dividend378; en

375

Voor de berekening van winst na renteaftrek in de voorbeeldcasussen laat ik het feit dat rente in aftrek kan
worden beperkt buiten beschouwing. Rentekosten worden aldus volledig in aftrek genomen.
376
De selectie van de drie oplossingen heeft de beschikbaarheid van relevante data een doorslaggevende rol
gespeeld. Daarnaast zijn de overige in hoofdstuk 5 behandelde oplossingen allen variaties op de gekozen drie
oplossingen.
377
In mijn onderzoek ga ik uit van de ACE zoals bedoeld in het Voorstel Europese Commissie van 25 oktober 2016,
2016/0337 (Nederlandse vertaling). In het EC-voorstel wordt bij een variant van vermogensaftrek – de aftrek voor
groei en investeringen (AGI) – een percentage voorgesteld ‘gelijk aan het rendement van de benchmark voor
tienjaars-overheidsobligaties in de eurozone vermeerderd met een risicopremie van 2%. De vermeerdering met
een risicopremie van 2% geldt op grond van art. 11 lid 5 van het EC-voorstel als ondergrens voor het in aftrek te
nemen percentage’. Derhalve baseer ik het percentage dat in mijn onderzoek dient als ACE-tarief op het in het ECvoorstel gebruikte percentage, te weten 2%.
378
Als percentage voor een aftrek van dividend ga ik uit van 1,19% van het totale vermogen van een onderneming.
Zie Bijlage II Data-analyse, Verantwoording gehanteerd percentage aftrek primair dividend, voor de berekening
van 1,19% en de daarvoor gebruikte bronnen.
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·

afschaffing van renteaftrek379.

Als uitgangspositie voor de voorbeeldcasussen in stap (3) gebruik ik de uitkomsten van
voorbeeldcasussen uit stap (2), waarin het verschil in te betalen vennootschapsbelasting, c.q. de
concurrentieverstoring, als gevolg van de financieringsstructuur, zo zuiver mogelijk wordt weergegeven.
In stap (3) pas ik de oplossingen toe op de voorbeeldcasussen. Door toepassing van de oplossingen op
de voorbeeldcasussen uit stap (2) kan de effectiviteit per oplossing worden weergegeven. De
effectiviteit wordt derhalve weergegeven door per oplossing te bekijken in welke mate het ‘voordeel’ –
de minder te betalen vennootschapsbelasting als gevolg van de financieringsstructuur – wordt
geneutraliseerd ten opzichte van de situatie waarin alleen rente in aftrek is toegestaan.

379

Als percentage voor afschaffing van renteaftrek ga ik uit van 2% om dezelfde redenen als beschreven in noot
379, inzake de eendracht van mijn data-analyses en de zuivere conclusies.
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Standaard Bedrijfsindeling (SBI)
Voor de indeling van familiebedrijven en niet-familiebedrijven hanteer ik de indeling zoals
voorgeschreven in de SBI. Onderstaand volgt een schematisch overzicht van de sectoren waarin de door
mij verzamelde ondernemingen actief zijn. Ten aanzien van bepaalde sectoren, waarin slechts enkele
ondernemingen actief zijn, is gekozen om deze samen te voegen in sector O (Overig). Desbetreffende
sectoren worden eveneens onderstaand aangeduid in een schematisch overzicht, inclusief omschrijving.

SBI Sector

Omschrijving

A

Landbouw, bosbouw en visserij

C

Industrie

C1

Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

C2

Vervaardiging van overige producten

F

Bouwnijverheid

G

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

G1

Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

G2

Detailhandel (niet in auto’s)

G3

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen)

H

Vervoer en opslag

N

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

O

Overige sectoren

De sector O is een sector samengevoegde overige sectoren. Onderstaand volgt een schematisch
overzicht van de samengevoegde sectoren, inclusief omschrijving.

Sector O

Omschrijving

E

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

I

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

J

Informatie en communicatie

L

Verhuur van en handel in onroerend goed

M

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

R

Cultuur, sport en recreatie
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Verantwoording gehanteerd percentage aftrek primair dividend
Voor de oplossing ‘aftrek primair dividend’ is voor het in kaart brengen van de effectiviteit gekozen om
aan te sluiten bij werkelijke cijfers. Echter, datagegevens inzake het daadwerkelijk uitgekeerd dividend
per onderneming in Nederland zijn niet openbaar beschikbaar. Daarnaast zijn dergelijke datagegevens
tevens niet beschikbaar in de – voor studenten van Tilburg University toegankelijke – databank Orbis.
In de openbaar toegankelijke datagegevens van het CBS is daarentegen wel onder meer inzichtelijk wat
het totale vermogen van alle grote ondernemingen onderneming, niet financiële sector (SBI), en totaal
uitgekeerde dividend van alle ondernemingen in Nederland in de periode tot en met 2015. Op basis van
cijfers van het CBS is door mij een percentage van dividenduitkeringen ten opzichte van het totale
vermogen in Nederland berekend, te weten 1,19%. Voor het in kaart brengen van de effectiviteit van de
oplossing aftrek primair dividend bereken ik derhalve het uitgekeerde dividend per onderneming als
1,19% van het totale vermogen van een onderneming. Onderstaand volgen achtereenvolgend de
datagegevens uit de openbare database van het CBS inzake het totale vermogen en het dividendtotaal
van alle ondernemingen in Nederland, en het door mij berekende percentage uitgekeerde dividend per
onderneming als percentage van het totale vermogen van een onderneming.

Totaal vermogen
Periode
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dividendtotaal381
Mln euro

Balanstotaal
eindstand380
Mln euro
€ 1.004.893
€ 1.159.580
€ 1.196.113
€ 1.292.799
€ 1.377.323
€ 1.536.492
2010
€ 13.247

2011
€ 13.737

2012
€ 15.295

2013
€ 15.577

2014
€ 14.167

2015
€ 18.337

Voor het bepalen van 1,19% als percentage dividendtotaal van het totale vermogen ben ik uitgegaan
van het meest recent beschikbare jaartal 2015. Het betreffende percentage, 1,19%, komt tevens vrijwel
overeen met het percentage gemiddeld uitgekeerde dividendtotaal van het totale vermogen, te weten

380
381

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80262ned/table?ts=1574186301387.
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70266ned/table?ts=1574186102735.
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1,20%. Onderstaand een overzicht van het dividendtotaal als percentage van het balanstotaal in de
periode 2010 tot en met 2015.
Periode
Dividendtotaal als percentage van het balanstotaal
2010
1,32%
2011
1,18%
2012
1,28%
2013
1,20%
2014
1,03%
2015
1,19%
Gemiddeld
1,20%
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Bijlage III: Voorbeeld vermogensaftrek/-bijtelling uit het rapport van de Commissie Van
Weeghel
De onderstaande bijlage is volledig en direct geciteerd uit het rapport van de Commissie Van Weeghel
(p. 88-89).
Een vermogensaftrek/bijtelling
Een vermogensaftrek/bijtelling Een vermogensaftrek/bijtelling houdt een forfaitaire aftrek in (van
bijvoorbeeld 4%) over het eigen vermogen. Het eigen vermogen waarover de vermogensaftrek wordt
toegepast, wordt verminderd met de fiscale waarde van eventuele deelnemingen. Hiermee worden
dubbeltellingen van het eigen vermogen tegengegaan, dat wil zeggen vermogensaftrek bij de moeder en
vervolgens bij dochter nog eens vermogensaftrek over het kapitaal dat de moeder in de dochter heeft
gestort. De vermogensaftrek slaat om in een bijtelling als sprake is van een negatief eigen vermogen.
Voorbeelden werking vermogensaftrek

BV X heeft een eigen vermogen van 550. De grondslag voor de vermogensaftrek is 550 (eigen vermogen)
-/- 300 (deelnemingen) = 250. Bij een vermogensaftrek van 4% kan BV X dus 4% * 250 = 10 ten laste van
de winst brengen.

BV Y heeft eveneens een eigen vermogen van 550, maar omdat BV Y een deelneming heeft van 700 is de
grondslag voor de vermogensaftrek negatief (550 -/- 700 = -150). De vermogensaftrek slaat dan om in
een bijtelling. Bij een percentage van 4 moet BV Y dus 4% * 150 = 6 bij de winst tellen.
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