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1 Inleiding 

In deze RB Notitie zijn fiscale aandachtspunten opgenomen voor leningsovereenkomsten en 

borgstellingen. Je kunt deze RB Notitie gebruiken als handreiking bij bijvoorbeeld het 

opstellen van leningsovereenkomsten of bij de beoordeling van de fiscale gevolgen van 

bestaande leningsovereenkomsten.  

 

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie 

Deze RB Notitie is een integrale update van de RB Notitie van 27februari 2017 in verband 

met nieuwe beleidsbesluiten en jurisprudentie.  

▪ Belangrijkste vindplaatsen 

▪ Hoge Raad 27 januari 1988, nr. 23.919, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744 (Unilever-

arrest); 

▪ Hoge Raad van 25 november 2005, nr. 40 990, ECLI:NL:HR:2005:AU6888 (met de 

conclusie van de AG met aandacht voor de winstafhankelijke vergoeding en de 

looptijd); 

▪ Hoge Raad 8 september 2006, nr. 42 015, ECLI:NL:HR:2006:AV2327 

(schijnlening); 

▪ Hoge Raad 9 mei 2008, nr. 43849, ECLI:NL:HR:2008:BD1108 (geen 

afwaarderingsverlies op onzakelijke lening); 

▪ Hoge Raad 25 november 2011, nr. 08/05323, ECLI:NL:HR:2011:BN3442 

(onzakelijke lening ‘omlaag’ ); 

▪ Hoge Raad 25 november 2011, nr. 10/04588, ECLI:NL:HR:2011:BP8952, en Hoge 

Raad 13 januari 2012, nr. 10/03654, ECLI:NL:HR:2012:BP8068 voor de 

problematiek van de onzakelijke lening en de terbeschikkingstellingsregeling ex 

3.92 Wet inkomstenbelasting 2001;  

▪ Hoge Raad 1 maart 2013, nr. 12/03088, ECLI:NL:HR:2013:BZ2735, afwaardering 

onzakelijke lening, die gedurende looptijd onzakelijk is geworden; 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2008:BD1108
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2008:BD1108
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:1988:ZC3744
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:1988:ZC3744
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2005:AU6888
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2005:AU6888
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2005:AU6888
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2005:AU6888
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2008:BD1108
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BN3442
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BP8952
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BP8068
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BP8068
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ2735
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▪ Hoge Raad 1 maart 2013, nr. 11/01985, ECLI:NL:HR:2013:BW6520 

(paraplukredietarrest), meetekenen van een kredietfaciliteit door 

concernvennootschappen die zich hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk stellen, 

berust louter op de tussen de vennootschappen aanwezige 

vennootschapsrechtelijke betrekkingen, zodat de daarbij genomen risico’s in de 

aandeelhouderssfeer liggen; 

▪ Hoge Raad 9 maart 2012, nr. 10/03641, ECLI:NL:HR:2012:BR6345, aanvang 

terbeschikkingstelling bij borgstelling, verplichting is rechtstreeks met 

regresvordering samenhangende schuld. In jaar voorafgaande aan de betaling kan 

een voorziening worden gevormd;  

▪ Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/02248, ECLI:NL:HR:2013:BW6552, de 

afwaardering van een onzakelijke lening vindt plaats in de kapitaalsfeer en valt 

onder de deelnemingsvrijstelling. Waardering van de rentevordering; 

▪ HR 28 februari 2014, nr. 12/03526, ECLI:NL:HR:2014:417, van een informele 

kapitaalstorting is pas sprake als vaststaat dat debiteur niet aan zijn 

aflossingsverplichting voldoet, zoals bij kwijtschelding van de vordering of bij 

liquidatie van de vennootschap; 

▪ Hoge Raad 26 september 2014, nr. 13/02261, ECLI:NL:HR:2014:2781, Hoge 

Raad, 22 april 2016, nr. 15/03701, ECLI:NL:HR:2016:703, en Hoge Raad 16 

december 2016, nr. 15/03909, ECLI:NL:HR:2016:2079, voor de onzakelijke lening 

in de inkomstenbelasting vanwege persoonlijke betrekkingen;  

▪ Hoge Raad 17 oktober 2014, nr. 14/00955, ECLI:NL:HR:2014:2984, als ab-houder 

handelt als aandeelhouder als zodanig, vormt een verlies uit hoofdelijke 

aansprakelijkheid geen negatief resultaat uit overige werkzaamheid. Hof ’s 

Hertogenbosch 25 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3716, heeft beslist dat 

in de casus sprake was van een handelen van de aandeelhouder als zodanig, 

omdat geen (niet van de winst van de vennootschap afhankelijke) vergoeding kan 

worden bepaald waartegen een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest 

eenzelfde aansprakelijkheid te aanvaarden, onder overigens dezelfde 

voorwaarden en omstandigheden.;  

▪ Hoge Raad 18 december 2015, nr. 15/0942, ECLI:NL:HR:2015:3599, voor de 

situatie dat geen sprake is van een onzakelijke lening vanwege niet-gelieerde 

verhoudingen; 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BW6520
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BR6345
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BW6552
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:417
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2781
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:703
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:703
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2079
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2079
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
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▪ Hof Den Haag van 7 juni 2016, nr. BK-15/00293, ECLI:NL:GHDHA:2016:1713, als 

vervolg op Hoge Raad 20 maart 2015, nr. 13/05470, ECLI:NL:HR:2015:645, en 

Hoge Raad 14 oktober 2016, nr. 16/01370, ECLI:NL:HR:2016:2340, voor de 

onzakelijke lening ’opzij’ in de vennootschapsbelasting. In het laatste arrest geeft 

de Hoge Raad ook invulling aan ‘bijzondere omstandigheden’ waaronder toch 

geen sprake is van een onzakelijke lening; 

▪ Hoge Raad 20 oktober 2017, nr. 16/02260, ECLI:NL:HR:2017:2657, vrijgestelde 

kwijtscheldingswinst bij vrijval van een gevormde borgstellingsvoorziening als 

gevolg van gedeeltelijke betaling tegen finale kwijting door de bank. NB 

Zakelijkheid van de borgstelling en hoogte van de voorziening was niet betwist 

door inspecteur.   

▪ Hoge Raad 15 maart 2019, nr. 17/02551, ECLI:NL:HR:2019:355, inzake 

onzakelijke garantstelling binnen concernverband en informeel kapitaal.  

▪ In de arresten van 10 mei 2019 Hoge Raad, nr. 17/4930, ECLI:NL:HR:2019:681, 

en Hoge Raad, nr. 17/05713, ECLI:NL:HR: 2019:683, heeft de Hoge Raad het 

paraplukredietarrest (zie hiervoor) verduidelijkt.  

▪ Gerechtshof Arnhem, 13 oktober 2020, nr. 19/00906 t/m 19/00911, 

ECLI:NL:GHARL:2020:8237 past het paraplukredietarrest naar analogie toe voor 

de inkomstenbelasting, in een situatie dat belanghebbende (natuurlijk persoon) 

zowel vennoot is in een vof als (middellijk) aandeelhouder van een bv;  

▪ Verzamelbesluit resultaat overige werkzaamheden, nr. 2021-15229 (Stcrt.2021, nr. 

48048), onderdeel 8 Schuldvordering, onzakelijke lening en borgstelling; 

▪ Verzamelbesluit inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, nr. 2018-27139, Stcrt. 

2018, nr. 15751, onderdelen 3.2 Onzakelijke lening en borg in de 

aanmerkelijkbelangsfeer en 4.12 Informeel kapitaal onzakelijke lening en borg;  

▪ Verrekenprijzenbesluit, nr. 2018-6865, Stcrt. 2018, nr. 26874, onderdeel 9 

garantstelling bij leningovereenkomsten en onderdeel 11 Leningtransacties . 

▪ Besluit Wob-verzoek beleid en uitvoering familiebank. 

 

 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:1713
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:645
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2340
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:2657
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:355
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:681
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:683
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8237
https://wetten.overheid.nl/BWBR0046030/2021-12-17
https://wetten.overheid.nl/BWBR0046030/2021-12-17
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040742/2018-03-22
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040742/2018-03-22
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040893/2018-05-12/0
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2021/04/21/besluit-wob-verzoek-beleid-en-uitvoering-familiebank
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2 Onzakelijke lening 

2.1 De civielrechtelijk vorm van de lening is ook fiscaal het uitgangspunt  

Veel jurisprudentie over leningen versus kapitaalverstrekking is gewezen voor de 

vennootschapsbelasting. Deze jurisprudentie is (deels) ook van belang voor de 

inkomstenbelasting.  

 

In beginsel is de civielrechtelijke vorm beslissend bij de beoordeling of sprake is van een 

geldlening (terugbetalingsverplichting). Zie onder meer Hoge Raad 27 januari 1988, 

nr. 23.919, en Hoge Raad 25 november 2011, nr. 08/05323. Dit is anders als feitelijk sprake 

is van kapitaalverstrekking: een schijnlening, een bodemlozeputlening of een 

deelnemerschapslening. 

 

Van een schijnlening is sprake als alleen naar de (uiterlijke) schijn sprake is van een lening, 

maar partijen in werkelijkheid hebben beoogd een kapitaalverstrekking tot stand te brengen. 

Dan gaat ‘substance over form', en wordt de schijnlening als kapitaalverstrekking 

aangemerkt.  

 

Van een bodemloze putlening is sprake als een geldlening wordt verstrekt onder zodanige 

omstandigheden dat vanaf het begin af aan duidelijk is dat aan de vordering voor het geheel 

of voor een gedeelte geen waarde toekomt, omdat het ter leen verstrekte bedrag niet of niet 

ten volle zal kunnen worden terugbetaald, en dit bedrag daarmee het vermogen van de 

geldverstrekker geheel of gedeeltelijk blijvend heeft verlaten. Bijvoorbeeld in gelieerde 

verhoudingen bij verliesfinanciering. 

 

Van een deelnemerschapslening is sprake als aan alle navolgende voorwaarden is voldaan: 

•  de schuld is achtergesteld bij alle concurrente schuldeisers; 

•  de schuld heeft geen vaste looptijd en is slechts opeisbaar bij faillissement, 

surseance van betaling of liquidatie en; 

•  de vergoeding is winstafhankelijk. 

 

Zie de jurisprudentie hiervoor onder Belangrijkste vindplaatsen.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:1988:ZC3744
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:1988:ZC3744
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BN3442
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Zijn er ook uitzonderingen mogelijk in situaties dat civielrechtelijk sprake is van kapitaal, 

maar voor fiscale doeleinden van een geldlening? Nee, zie het arrest van de Hoge Raad van 

7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:181. Volgens de Hoge Raad kan een geldverstrekking die 

naar civielrechtelijke maatstaven is aan te merken als aandelenkapitaal voor de toepassing 

van de bepalingen van de vennootschapsbelasting niet worden aangemerkt als een 

geldlening. Het maken van een uitzondering op de hoofdregel afhankelijk van de mate van 

risico, zou tot rechtsonzekerheid leiden over waar de grens ligt tussen het verstrekken van 

risicodragend kapitaal en het verstrekken van een geldlening.  

 

2.2 Toetsen onzakelijke lening 

Is geen sprake van een schijnlening, een bodemloze putlening of een 

deelnemerschapslening, dan is een afwaardering op een lening onder omstandigheden 

fiscaal toch niet aftrekbaar. Dat is het geval als de lening moet worden beschouwd als een 

’onzakelijke’ lening. Een onzakelijke lening is slechts mogelijk in gelieerde verhoudingen. 

Een gelieerde verhouding is bijvoorbeeld die tussen aandeelhouder en zijn vennootschap, 

die tussen moeder- en dochtervennootschap of een persoonlijke betrekking tussen 

natuurlijke personen. Zie de jurisprudentie hiervoor onder Belangrijkste vindplaatsen. 

 

Om vast te stellen of sprake is van een onzakelijke lening, moeten drie toetsingen worden 

doorlopen: 

1. Is de overeengekomen rente op de lening zakelijk, gegeven de looptijd, zekerheden, 

debiteurenrisico en dergelijke? Als de rente zakelijk is, dan is geen sprake van een 

onzakelijke lening en wordt niet meer toegekomen aan de tweede toets. Als de 

overeengekomen rente echter niet zakelijk moet worden geacht, vindt de volgende, 

tweede toets plaats. 

2. Zou een derde bereid zijn geweest de lening aan te gaan onder dezelfde voorwaarden 

(zoals looptijd en zekerheden), maar tegen een hogere, niet winstdelende rente? Als 

een derde inderdaad bereid zou zijn om tegen een hogere rente, maar overigens onder 

dezelfde voorwaarden de financiering te verschaffen, dan is geen sprake van een 

onzakelijke lening. Wel moet in dat geval voor fiscale doeleinden de rente worden 

gecorrigeerd tot het niveau van een zakelijke rente. Zie bijvoorbeeld Besluit Wob-

verzoek beleid en uitvoering familiebank hoe de Belastingdienst de hoogte van de rente 

toetst. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:181
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:181
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2021/04/21/besluit-wob-verzoek-beleid-en-uitvoering-familiebank
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2021/04/21/besluit-wob-verzoek-beleid-en-uitvoering-familiebank
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Volgt uit deze tweede toets dat een willekeurige derde niet bereid zou zijn de 

financiering te verschaffen onder de desbetreffende voorwaarden, ook niet tegen een 

hogere rentevergoeding, dan is wel sprake van een onzakelijke lening. De schuldeiser 

wordt dan geacht door de leningsvoorwaarden een debiteurenrisico te lopen dat enkel 

voortvloeit uit de aandeelhoudersrelatie ( of wellicht familierelatie) met de schuldenaar, 

behoudens bijzondere omstandigheden. Volgens de Hoge Raad is sprake van een 

bijzondere omstandigheid, als ‘..tussen de schuldeiser en een schuldenaar sprake is 

van een zakelijke relatie die ook bij afwezigheid van een concernrelatie voor die 

schuldeiser van voldoende gewicht zou zijn geweest om een lening onder dezelfde 

voorwaarden en omstandigheden te verstrekken en het daardoor belopen 

debiteurenrisico te aanvaarden.’ Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 14 oktober 2016, nr. 

16/01370, ECLI:NL:HR:2016:2340 . 

 

De rente op een onzakelijke lening wordt gesteld op de rente die een gelieerde 

vennootschap zou moeten vergoeden, indien zij met een borgstelling van een 

concernvennootschap onder overigens gelijke voorwaarden van een derde zou lenen 

(borgstellingsrente).  

 

3. Is sprake van een situatie waarin het aandeelhouderschap in de 

schuldenaar/vennootschap is ontstaan in verband met het verstrekken van de lening?  

In de eerste twee toetsingen is sprake van een rente, zoals deze door onafhankelijke 

derden zou zijn overeengekomen, dan wel er is sprake van een onzakelijke lening als 

gevolg van een bestaande gelieerdheid ten tijde van het aangaan van de lening. In 

deze derde toets gaat het om een gelieerdheid, die ontstaat in het kader van de 

geldverstrekking.  

Als de schuldeiser nog geen aandeelhouder was en dat pas is geworden in het kader 

van de geldverstrekking, is geen sprake van een onzakelijke lening. Niet relevant is of 

eerst de lening is verstrekt en pas daarna aandelen in de schuldenaar/vennootschap 

zijn verkregen, of andersom. Voldoende is dat de lening en het verkrijgen van een 

aandelenbelang met elkaar samenhangen (‘package deal’). Zie hiervoor Hoge Raad 3 

mei 2013, nr. 11/03249, ECLI:NL:HR:2013:BW1971, en Hoge Raad 3 mei 2013, nr. 

12/04193, ECLI:NL:HR:2013:BZ9156.  

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2340
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2340
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BW1971
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BW1971
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ9156
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ9156
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Hierop maakt  Hoge Raad 28 mei 2014, nr. 12/03526, ECLI:NL:HR:2014:417, echter 

weer een uitzondering, en is er dus wel sprake zijn van een onzakelijke lening). 

Namelijk als na het verstrekken van de geldlening en de daarop volgende toekenning 

van aandelen aan de geldleningverstrekker een situatie ontstaat waarin alle 

aandeelhouders min of meer in verhouding tot hun aandelenbelang geldleningen aan 

de vennootschap verstrekken met welke geldleningen een debiteurenrisico wordt 

gelopen dat door een onafhankelijke derde onder de gegeven omstandigheden niet zou 

zijn aanvaard. Doen niet alle aandeelhouders dat, dan is deze uitzondering niet van 

toepassing en is er sprake van een zakelijke lening ( HR 5 januari 2018, nr. 

16/01047,ECLI:NL:HR:2018:2). 

 

2.3 Hoe beoordeel je of de lening zakelijk of onzakelijk is? 

Bij de beoordeling van de zakelijkheid van de lening zijn met name van belang de 

leningsovereenkomst, een aflossingsschema, zekerheden en de hoogte van het 

rentepercentage; een en ander afhankelijk van het risicoprofiel van de schuldenaar. Zoals 

hiervoor is opgemerkt, kun je de zakelijkheid onder andere toetsen door een vergelijkende 

offerte te vragen bij een bank. De beoordeling van de zakelijkheid is maatwerk en niet 

eenvoudig. Zie bijvoorbeeld het hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad 13 januari 

2012, nr. 10/03654, waarin is beslist dat in een situatie waarin formele zekerheden en een 

aflossingsschema ontbreken en waarin de rente wordt bijgeschreven bij de hoofdsom, toch 

geen sprake is van een onzakelijke lening. 

 

De zakelijkheid van een lening moet in principe worden beoordeeld op het moment van 

aangaan van de lening. Een lening die bij aanvang zakelijk was, kan echter gedurende de 

looptijd alsnog onzakelijk worden door onzakelijk handelen van de schuldeiser bij gewijzigde 

omstandigheden bij de schuldenaar. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Noord-Nederland 24 

september 2013, nr. AWB LEE 12/1282, 12/1282 en 12/1284 voor een lening die bij aanvang 

zakelijke voorwaarden kende, maar die nadien onzakelijk werd door achterstelling in verband 

met nieuwe bancaire financiering. Overigens is in een situatie waarin een lening eerst 

zakelijk was, maar gedurende de looptijd onzakelijk is geworden, het gedeelte van het 

afwaarderingsverlies dat een zakelijk handelende derde ook zou hebben geleden, wel 

aftrekbaar. Zie hiervoor Hoge Raad 1 maart 2013, nr. 12/03088 . De bewijslast voor het 

gedurende de looptijd onzakelijk worden van een lening, ligt bij de inspecteur. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:417
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:2
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:2
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BP8068
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BP8068
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2013:5695
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2013:5695
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ2735
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Een rekening-courantvordering van een aandeelhouder op de bv waarin hij aandelen houdt, 

is niet per definitie in zijn geheel een onzakelijke lening. In een dergelijke situatie moet de 

zakelijkheid per rekening-courantstorting worden beoordeeld. Per storting moet dus worden 

nagegaan of de rente op dat gedeelte van de rekening-courantvordering zakelijk is, gegeven 

de looptijd, zekerheden, debiteurenrisico en dergelijke, en zo niet, of de storting zakelijk zou 

kunnen worden. Zie hiervoor Rechtbank Den Haag 20 november 2012, nr. AWB12/5431 en 

het hierop volgende hoger beroep bij Gerechtshof Den Haag 14 mei 2014, nr. BK-13-00026 .  

 

Vanuit het oogpunt van bewijslast van de zakelijkheid van de lening kan het handig zijn om in 

de leningsovereenkomst onder de overwegingen zoveel mogelijk (zakelijke) aspecten te 

benoemen waarmee bij het aangaan van de lening rekening is gehouden. Gedacht kan 

worden aan bijvoorbeeld: 

• de verwachting dat de (bedrijfseconomische) resultaten van de schuldenaar goed zijn 

of zullen verbeteren; 

• de bedrijfseconomische motieven waarom tot het verstrekken van de lening wordt 

overgegaan; 

• omstandigheden op grond waarvan het redelijkerwijs te verwachten is dat de lening zal 

worden terugbetaald ook zonder het stellen van (aanvullende) formele zekerheden; 

• vermelding van rentetarieven die in soortgelijke omstandigheden gebruikelijk zijn of die 

gebaseerd zijn op een offerte van de bank.  

Een summiere toelichting op de problematiek van de onzakelijke leningen is opgenomen in 

onderdeel 8 van het Verzamelbesluit resultaat overige werkzaamheden, nr. 2021-15229 

(Stcrt.2021, nr. 48048). 

 

2.4 Gevolgen onzakelijke lening 

Als sprake is van een onzakelijke lening, dan geldt fiscaal het volgende: 

1. Voor de schuldeiser is een afwaarderingsverlies op een onzakelijke lening niet 

aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting (op grond van de deelnemingsvrijstelling, 

zie Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/02248) of, ingeval van een 

terbeschikkingstellingsregeling, niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In beginsel 

geldt dit voor de gehele lening; bij één overeenkomst is sprake van één 

debiteurenrisico (Hoge Raad 25 november 2011, nr. 08/05323). Volgens de Hoge Raad 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7110
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:1716
https://wetten.overheid.nl/BWBR0046030/2021-12-17
https://wetten.overheid.nl/BWBR0046030/2021-12-17
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BW6552
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BN3442
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heeft het onzakelijke debiteurenrisico mede betrekking op het risico dat de rente over 

die lening niet wordt betaald. Het debiteurenrisico met betrekking tot de verschuldigd 

gebleven rente op een onzakelijke lening ligt daarom in beginsel ook in de 

kapitaalsfeer. Dat debiteurenrisico is pas aan de orde vanaf het moment dat de 

rentevordering ontstaat.  

Een kwijtschelding van een onzakelijke lening ‘omlaag’ wordt aangemerkt als een 

informele kapitaalstorting, indien en voor zover de vordering oninbaar is. Het verlies dat 

de schuldeiser lijdt, vloeit dan voort uit het vanwege de aandeelhoudersrelatie 

aanvaarde debiteurenrisico. Een informele kapitaalstorting verhoogt wel het 

opgeofferde bedrag (voor de deelneming) of de verkrijgingsprijs van de 

aanmerkelijkbelangaandelen die de schuldeiser bezit. Bij een liquidatie van de 

deelneming leidt dit, onder voorwaarden, tot een (hoger) aftrekbaar liquidatieverlies. In 

de inkomstenbelasting leidt een verhoging van de verkrijgingsprijs bij een liquidatie van 

de vennootschap of vervreemding van de aanmerkelijkbelangaandelen tot een negatief 

vervreemdingsvoordeel.  

Overigens is in HR 28 februari 2014, nr. 12/03526 verduidelijkt dat de informele 

kapitaalstorting niet optreedt op het moment dat de vordering wordt afgewaardeerd, 

maar pas als definitief vaststaat dat de schuldenaar niet meer aan zijn 

aflossingsverplichting voldoet, zoals bij kwijtschelding van de vordering of bij liquidatie 

van de schuldenaar.  

Over een kwijtschelding van een onzakelijke lening ‘omhoog’ heeft de Hoge Raad nog 

geen uitspraak gedaan, maar in de literatuur wordt aangenomen dat dit als een 

winstuitdeling zal worden aangemerkt. Ook over de gevolgen van een kwijtschelding 

‘opzij’ bestaat nog geen volledige duidelijkheid, zoals over eventuele 

schenkingsaspecten. 

 

Als de schuldeiser geen aandelenbelang heeft in de schuldenaar, dan is er geen 

verhoging van het opgeofferde bedrag of de verkrijgingsprijs mogelijk, zodat de 

waardedaling van de lening op geen enkele manier tot een (latente) aftrekpost leidt. Zie 

bijvoorbeeld het al eerder genoemde arrest van de Hoge Raad, 22 april 2016, nr. 

15/03701.  

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:417
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:703
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:703
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2. Bij de schuldeiser is de (gecorrigeerde) rente op een onzakelijke lening normaal belast 

als rente. Daarbij wordt getoetst aan de (normale) beginselen van de totaalwinst en 

goedkoopmansgebruik.  

Uit het zogenoemde 15 maart-arrest (Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/02248) blijkt 

dat in geval van schuldig gebleven rente op een onzakelijke lening, een juiste 

vaststelling van de totaalwinst eist dat de schuldeiser de rentevordering waardeert 

tegen de waarde in het economische verkeer op het moment dat de rentetermijn 

vervalt. Als het nominale bedrag van de verschuldigde rente hoger is dan de 

schuldenaar op dat moment kan betalen, dan is bij de schuldeiser slechts de lagere 

waarde belast. Voor dit lagere bedrag is vervolgens bij de schuldeiser eventueel sprake 

van een onzakelijke vordering, zoals beschreven onder 1.  

Is sprake van een onzakelijke renteloze lening, dan is de in aanmerking te nemen rente 

niet hoger dan de rente die bij een rentedragende lening in aanmerking wordt 

genomen. Hierdoor wordt zo veel mogelijk gelijkheid gerealiseerd tussen een renteloze 

lening en een lening waarbij een zakelijke rente zou zijn overeengekomen.  

 

Voorbeeld 

M heeft een onzakelijke lening verstrekt aan D van € 100.000 tegen een 

(gecorrigeerde) rente van 5%. De rente wordt schuldig gebleven. De nominale 

rentevordering is € 5.000. Op het moment van de rentevervaldatum is D slechts in 

staat om de helft hiervan te betalen. Dan is bij M slechts € 2.500 belast. Een 

eventuele afwaardering van deze rentevordering van € 2.500 is niet aftrekbaar.  

 

3. De schuldenaar/vennootschap kan de (gecorrigeerde) rente als een fiscale aftrekpost 

opnemen, tenzij op andere gronden sprake is van een renteaftrekbeperkende 

maatregel. 

In de literatuur wordt verschillend gedacht over de gevolgen van het hiervoor onder 2 

genoemde arrest voor de renteaftrek bij de schuldenaar.  

Een aantal auteurs is van mening dat ook de schuldenaar voor de renteaftrek moet 

aansluiten bij het waarderingsvoorschrift van de rentevordering bij de schuldeiser, zoals 

hiervoor is uitgewerkt.  

Anderen zijn van mening dat de schuldenaar de rente op een onzakelijke lening (de 

borgstellingsrente) in zijn geheel (dus voor de nominale waarde) in aftrek kan brengen. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BW6552
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De schuldenaar houdt een renteschuld. De sfeerovergang van de rentevordering naar 

de onbelaste kapitaalsfeer bij de schuldeiser verandert daar niets aan.  

Gegeven de huidige stand van de jurisprudentie is het naar onze mening pleitbaar dat 

de borgstellingsrente in zijn geheel aftrekbaar is bij de schuldenaar op basis van het 

totaalwinstbeginsel. Mogelijk met uitzondering van de situatie dat vaststaat of zo goed 

als zeker is dat de schuldenaar de rente niet zal betalen.  

 

De kwijtschelding van een onzakelijke lening door de schuldeiser, is voor de 

schuldenaar een vermogensvermeerdering die plaatsvindt in de kapitaalsfeer en niet in 

de winstsfeer. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 25 november 2011, nr. 10/04588.  

 

3 Borgstelling of garantstelling 

Bij borgstelling staat een derde borg voor de nakoming van de verbintenis door de 

schuldenaar aan de schuldeiser. Van een vergelijkbare situatie is sprake als een 

concernmaatschappij (of dga) zich garant stelt of hoofdelijk aansprakelijk is voor een krediet 

van een andere concernmaatschappij bij bijvoorbeeld de bank. Wordt de borg door de 

schuldeiser aangesproken, dan ontstaat civielrechtelijk een regresvordering op de 

schuldenaar. Kan de schuldenaar de regresvordering niet betalen, dan is sprake van een 

verlies voor de borg.  

Als dergelijke borgstellingen of garantstellingen plaatsvinden in gelieerde verhoudingen, dan 

is de vraag of onafhankelijke derden dat ook zouden hebben gedaan onder overigens 

dezelfde omstandigheden en voorwaarden. Is het antwoord ja, dan is sprake van een 

zakelijke borgstelling en is een eventueel verlies aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting 

bij een schuldeiser-B.V. of als terbeschikkingstellingsverlies bij een schuldeiser-dga. 

 

3.1 Zakelijke borgstelling in de tbs-sfeer 

Borgstelling door de ab-houder aan zijn bv is een terbeschikkingstelling op grond van artikel 

3.92 Wet IB 2001. De terbeschikkingstellingsregeling is van toepassing vanaf het moment 

van aangaan van de borgstellingsovereenkomst. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 9 maart 2012, 

nr. 10/03641. Volgens artikel 3.92 wordt onder een werkzaamheid mede verstaan het 

hebben van een schuldvordering op een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang 

wordt gehouden.  

http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BP8952
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BR6345
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BR6345
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Een regresvordering voortvloeiend uit een aangegane borgstellingsovereenkomst voldoet 

hieraan. Omdat er een rechtstreeks verband is tussen de regresvordering en de verplichting 

tot betaling aan de schuldeiser, behoort ook de verplichting aan de schuldeiser op grond van 

artikel 3.92 lid 1 tot de werkzaamheid. Deze verplichting ontstaat door het aangaan van de 

borgstellingsovereenkomst. De verplichting behoort daarom ook vanaf dat moment tot het 

werkzaamheidsvermogen. Het resultaat uit een werkzaamheid wordt bepaald volgens goed 

koopmansgebruik. Daarom kan onder voorwaarden al een voorziening worden gevormd 

voorafgaand aan het feitelijk inroepen van de borgstelling door de schuldeiser.  

 

De Hoge Raad, 20 oktober 2017, nr. 16/02260, heeft geoordeeld over de vrijval van een 

dergelijke voorziening. . Belanghebbende/aandeelhouder heeft in enig jaar een voorziening 

gevormd voor de verplichting uit borgstelling van €150.000. De bank verzoekt in eerste 

instantie om betaling van het volle bedrag. Aangezien belanghebbende dat bedrag niet kan 

betalen, komen ze een betaling van €30.000 overeen tegen finale kwijting. Volgens de Hoge 

Raad is sprake van een vrijgestelde kwijtscheldingswinst op grond van artikel 3.13 lid 1, 

letter a Wet IB 2001. In het arrest is een bedrag van (€ 150.000 -/- € 30.000 =) € 120.000 -/- 

overigens nog geleden verlies vrijgesteld. Opgemerkt moet worden dat in deze casus de 

zakelijkheid van de borgstelling en de hoogte van de gevormde voorziening door de 

inspecteur niet is betwist. Waarschijnlijk zal deze situatie zich in de praktijk daarom niet vaak 

voordoen. Zie ook de volgende paragraaf over de onzakelijke borgstelling.  

 

3.2 Onzakelijke borgstelling  

Is sprake van een onzakelijke borgstelling of garantie, dan is een eventueel verlies hieruit 

niet aftrekbaar van de winst of van het resultaat uit terbeschikkingstelling. Een en ander is 

vergelijkbaar met een niet aftrekbaar verlies op een onzakelijke lening. 

 

Zie Hoge Raad 17 oktober 2014, nr. 14/00955 inzake een hoofdelijke aansprakelijkheid door 

de ab-houder voor schulden van de vennootschap aan de bank. Voor de beantwoording van 

de vraag of de aanvaarding van de hoofdelijke aansprakelijkheid door de ab-houder moet 

worden aangemerkt als een handelen van een aandeelhouder als zodanig, is beslissend of 

een (niet van de winst van de vennootschap afhankelijke) vergoeding kan worden bepaald 

waartegen een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest eenzelfde aansprakelijkheid te 

aanvaarden, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden. Na verwijzing 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:2657
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2984
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beslist Hof ’s Hertogenbosch 25 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3716, dat een 

onafhankelijke derde daartoe niet bereid zou zijn geweest. Doorslaggevend is voor het Hof, 

dat de verstrekte tweede hypotheek mede strekte tot zekerheid voor al hetgeen de 

vennootschap nu of in de toekomst aan de bank schuldig is.  

 

Zie Hoge Raad 1 maart 2013, nr. 11/01985 (paraplukredietarrest), voor een niet aftrekbaar 

verlies in de vennootschapsbelasting voortvloeiend uit een aansprakelijkstelling op grond van 

een onzakelijke garantie. Er was sprake van:  

1. een kredietarrangement waaraan naast de vennootschap ook andere 

concernvennootschappen deelnamen; 

2. waarin de vennootschap zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor alle vorderingen die 

de bij het arrangement betrokken schuldeiser(s) uit hoofde van het arrangement 

hebben op die andere vennootschappen; en 

3. dat een regresvordering die uit die aansprakelijkheid ontstaat niet opgeëist wordt 

zolang de gehele uit het arrangement voortvloeiende schuld niet is voldaan.   

Is aan deze drie cumulatieve voorwaarden voldaan, dan vindt de aanvaarding van die 

hoofdelijke aansprakelijkheid zijn oorzaak in de vennootschapsrechtelijke betrekking binnen 

het concern. De gevolgen ervan blijven dan buiten de winstbepaling. Op 10 mei 2019 heeft 

de Hoge Raad in twee arresten de reikwijdte van het paraplukrediet verduidelijkt.  

In Hoge Raad, nr. 17/05713, ECLI:NL:HR: 2019:683 vernietigde de Hoge Raad de uitspraak 

van het Hof, dat niet voldaan zou zijn aan voorwaarde 1 uit het paraplukredietarrest. Volgens 

de Hoge Raad is daaraan wel voldaan als afzonderlijke, aan het arrangement deelnemende 

concernvennootschappen door het arrangement in staat worden gesteld krediet op te nemen 

bij een niet tot het concern behorende schuldeiser. 

In Hoge Raad, nr. 17/4930, ECLI:NL:HR:2019:681 was sprake van een vennootschap die 

zich hoofdelijk aansprakelijk had gesteld voor de betaling van de bedragen die de bank van 

de dochtermaatschappij te vorderen had of te vorderen zou krijgen inzake een aan die 

dochtervennootschap verstrekt krediet. Het Hof heeft geconcludeerd dat belanghebbende de 

voorziening ten laste van de belastbare winst mocht brengen. Daarbij heeft het Hof zich 

gebaseerd op Hoge Raad 17 oktober 2014, nr. 14/00955, ECLI:NL:HR:2014:2984. Namelijk 

dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt, dat een onafhankelijke derde niet bereid 

zou zijn geweest eenzelfde aansprakelijkheid te aanvaarden tegen een niet van de winst van 

de dochtervennootschap afhankelijke vergoeding. De Belastingdienst stelde zich op het 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:3716
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BW6520
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:683
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:681
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standpunt dat onderzoek naar de mogelijkheid van een winstonafhankelijke vergoeding ook 

niet nodig was, omdat een en ander voortvloeit uit de vennootschapsbetrekkingen 

(kapitaalsfeer), zoals in het paraplukredietarrest. De Hoge Raad was het met het Hof eens. 

In het paraplukredietarrest gelden drie cumulatieve voorwaarden; voor een ruimere 

toepassing bestaat geen aanleiding. Waar precies de grens ligt, is op grond van dit arrest 

niet duidelijk. Nieuw jurisprudentie zal hier meer duidelijkheid over moeten geven.  

 

Er is meer jurisprudentie over (onzakelijke) borgstelling of aansprakelijkheid, maar deze is 

veelal sterk feitelijk van aard. Zie voor de visie van de staatssecretaris van Financiën onder 

meer onderdeel 8.3.1 van het Verzamelbesluit resultaat uit overige werkzaamheid. De 

staatssecretaris is van mening dat borgstellingen in de aanmerkelijkbelangsfeer zich vrijwel 

in alle gevallen in de kapitaalsfeer afspelen.  

 

3.3 Borgstellingsvergoeding  

Van een zakelijke borgstelling is sprake als een niet van de winst afhankelijke vergoeding 

kan worden bepaald, waartegen een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest om zich 

borg te stellen, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden. In zakelijke 

verhoudingen ligt het volgens de staatssecretaris in de rede dat een zakelijke 

borgstellingsvergoeding zich beweegt tussen het rentebedrag dat een derde onder overigens 

gelijke omstandigheden zou berekenen voor een lening met en een lening zonder de 

desbetreffende borgstelling. De vraag is hoe met een borgstellingsvergoeding om te gaan 

voor de winstberekening van schuldenaar en de borg.  

 

In zakelijke verhoudingen is de borgstellingsvergoeding voor de schuldenaar aftrekbaar van 

de winst of het resultaat, en voor de borg belast. Aangezien volgens de jurisprudentie al 

vanaf het moment van aangaan van de borgstellingsovereenkomst sprake is van ter 

beschikking stellen, zijn de winstbepalingsregels vanaf dat moment op de 

borgstellingsvergoeding van toepassing. Het apart noemen van de borgstellingsvergoeding 

als voordeel in artikel 3.92 lid 2 lijkt daarmee achterhaald. Op grond van het winstregime 

dient zowel bij de schuldenaar als bij de borg een zakelijke borgstellingsvergoeding in 

aanmerking te worden genomen. 
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Als er echter geen zakelijke borgstellingsvergoeding kan worden gevonden waartegen ook 

een onafhankelijke derde zich borg zou willen stellen, dan is sprake van een onzakelijke 

borgstelling. In het geval de borg- of garantstelling plaatsvindt in de aandeelhouderssfeer of 

persoonlijke sfeer, dan raakt een vergoeding de winst of het resultaat niet. Een vergoeding is 

dan dividend, een kapitaalstorting dan wel een onttrekking in de kapitaalsfeer. Zie ook het 

standpunt van de staatssecretaris van Financiën in onderdeel 3.2 van het Verzamelbesluit 

inkomstenbelasting aanmerkelijk belang: betalingen in verband met een onzakelijke 

borgstelling aan de ab-houder zijn bij hem belast als regulier voordeel uit aanmerkelijk 

belang en niet als resultaat uit een werkzaamheid.  Zie ook Ligthart en Nijkamp: zij zijn van 

mening dat een borgstelling of garantstelling in de praktijk zozeer haar oorzaak vindt in de 

vennootschapsrechtelijke betrekking tussen de aanmerkelijkbelanghouder en de BV, dat 

deze buiten de resultaatsfeer valt. Een vergoeding aan de aandeelhouder is dan een 

uitdeling.1 Zie ook de aantekening in Vakstudienieuws bij Hof Arnhem-Leeuwarden 22 maart 

2016, nr. 15/00292 waarin een dga zich borg heeft gesteld voor de schulden van de BV aan 

de bank.2 Volgens de redactie behoort de vergoeding voor de zakelijke borgstelling tot het 

resultaat uit terbeschikkingstelling, de vergoeding voor de onzakelijke borgstelling behoort tot 

het inkomen uit aanmerkelijk belang.  

 

4 Algemene aandachtspunten 

• Leg een leningsovereenkomst of borgstelling schriftelijk vast. 

• Denk tijdig na over de mogelijke fiscale gevolgen van leningsovereenkomsten of 

borgstellingen, als weliswaar fiscaal pleitbare standpunten zijn ingenomen, maar het 

risico bestaat dat de Belastingdienst of de belastingrechter van mening zijn dat er 

sprake is van onzakelijke elementen. Die gevolgen kunnen zijn een belastbare 

uitdeling, schenkingsaspecten, ongebruikelijke terbeschikkingstelling, geen (fiscaal) 

afwaarderingsverlies kunnen nemen et cetera. Bespreek die mogelijke gevolgen met 

jouw klant. 

  

 

1 N.M. Ligthart en H.K. Nijkamp, ‘Borgstelling en TBS, een paar apart!’, WFR 2013, p. 776-782. 

2 V-N 2016/41.7 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:2286
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:2286
https://www.navigator.nl/document/id58167855e1f7474b82875e2b335f816f
https://www.navigator.nl/document/id28a1f2459df84215a6f292a81b688f79
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• Zakelijke voorwaarden hebben onder meer betrekking op een overeengekomen 

aflossingsschema, te stellen zekerheden en de hoogte van het rentepercentage, 

afhankelijk van het risicoprofiel van de schuldenaar. De zakelijkheid kan onder andere 

worden getoetst en worden onderbouwd door een vergelijkende offerte te vragen bij 

een bank.  

• Gebruik de door de bank gestelde zakelijke voorwaarden voor een specifieke 

leningsovereenkomst. Doe daarbij niet aan ‘cherry-picking’ wat betreft die zakelijke 

voorwaarden, want dan kan de Belastingdienst de zakelijkheid van de 

leningsovereenkomst in twijfel trekken. 

• Leg in de ‘overwegingen’ / ‘in aanmerking genomen dat’ in de leningsovereenkomst 

vast wat de feiten en omstandigheden ten tijde van het aangaan dan wel wijzigen van 

de leningsovereenkomst waren, die hebben geleid tot de in de leningsovereenkomst 

opgenomen voorwaarden. 

• Neem geen vast rentepercentage op, maar een klantspecifiek opgebouwd en benoemd 

rentepercentage, zoals banken dat doen, dus bijvoorbeeld met risico-opslagen e.d. 

• Gelieerde partijen kunnen in leningsovereenkomsten een fiscale glijclausule opnemen 

als correctiemechanisme voor de (oorspronkelijke) leningsvoorwaarden (met name 

rentepercentage), wanneer deze op bepaalde onderdelen niet geheel marktconform 

zouden blijken te zijn. Opname van een fiscale glijclausule is in beginsel niet aan de 

orde tussen onafhankelijke partijen. Een fiscale glijclausule heeft volgens de 

jurisprudentie alleen werking als aan de aanvaardbaarheid van de oorspronkelijke 

leningsvoorwaarden ( rentepercentage, aflossingsschema) redelijkerwijs niet hoeft te 

worden getwijfeld. Een fiscale glijclausule lijkt niet te baten bij bijvoorbeeld een 

onzakelijke lening, waarbij de schuldeiser als gevolg van de leningsvoorwaarden een 

debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke geldverschaffer niet zou hebben 

genomen en waarbij dit additionele risico niet te repareren is door een hogere rente. 

Zie paragraaf 5.2 voor een nadere uitleg van de problematiek van de onzakelijke 

lening. Denk na over de mogelijke financiële gevolgen voor de schuldenaar of de 

schuldeiser bij toepassing van een fiscale glijclausule; mogelijk dat gewijzigde 

voorwaarden met terugwerkende kracht (nieuwe) problemen oproepen op het gebied 

van bijvoorbeeld liquiditeit. De mogelijkheid bestaat om vooraf zekerheid te vragen aan 

de inspecteur over het zakelijke karakter van de lening(voorwaarden). Zie onderdeel 

8.1 van het Verzamelbesluit resultaat overige werkzaamheid.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0046030/2021-12-17
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Zoals hiervoor al is vermeld, kun je de zakelijkheid van de voorwaarden ook vooraf 

toetsen door een vergelijkende offerte te vragen bij een bank en die te gebruiken in het 

vooroverleg met de Belastingdienst. 

 

Is sprake van een onzakelijke lening, bekijk dan of het in de betreffende klantsituatie 

misschien gunstiger is om de lening om te zetten in kapitaal. Een afwaardering van de 

onzakelijke lening is bij de schuldeiser ook niet aftrekbaar; hooguit als liquidatieverlies of een 

verlies uit aanmerkelijk belang. De rente op de onzakelijke lening is belast bij de schuldeiser. 

De rente is aftrekbaar bij de schuldenaar, maar in verliessituaties leidt dat alleen tot een 

groter verlies. Bij omzetting in kapitaal is daarna bij zowel de schuldeiser als bij de 

schuldenaar geen sprake meer van renteberekening.   

5 Conclusie 

Of sprake is van een onzakelijke lening of borgstelling, is hoofdzakelijk in de jurisprudentie 

bepaald. Hoewel een en ander vaak sterk feitelijk is, geeft de hiervoor vermelde 

jurisprudentie wel duidelijke kaders. Zie ook de aandachtspunten in onderdeel 5.  

Zie de bijlage met een stroomschema voor de beoordeling van de (onzakelijke) lening.  

 

Heb je opmerkingen naar aanleiding van deze RB Notitie, neem dan contact op met Bureau 

Vaktechniek van het RB. 

 

Den Haag, 18-5-2022 

 

Bureau Vaktechniek 

Disclaimer  

De informatie in deze RB Notitie heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan 

hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze RB Notitie kan het Register 

Belastingadviseurs geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele 

fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. Deze RB Notitie kan verwijzen naar andere websites of 

andere bronnen. Het Register Belastingadviseurs heeft geen controle of zeggenschap over zulke andere websites en bronnen 

en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud en de veiligheid daarvan, noch voor eventuele 

inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten via zulke websites of bronnen. Het is de 

ontvanger/gebruiker van deze RB Notitie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen 

vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het Register 

Belastingadviseurs. 

  

https://mijn.rb.nl/aanmaken-helpdeskmelding/helpdeskmelding-bureau-vaktechniek
https://mijn.rb.nl/aanmaken-helpdeskmelding/helpdeskmelding-bureau-vaktechniek
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Bijlage: stroomschema beoordeling (onzakelijke) lening 

 

 

Onzakelijk lening 

Is het een schijnlening, 

bodemlozeputlening of 

deelnemerschapslening? 

Zijn de leningsvoorwaarden zakelijk? 

Is de rente op de lening te 

verzakelijken? 

Is er sprake van een bijzondere 

omstandigheid? 

Is civielrechtelijk sprake van een 

lening?  

Kapitaal, geen rente, afwaardering niet 

aftrekbaar 
Nee 

Kapitaal, geen rente, afwaardering niet 

aftrekbaar 

Lening, rente, afwaardering aftrekbaar 

Lening, verzakelijkte rente,  

afwaardering aftrekbaar 

 

Lening, rente, afwaardering aftrekbaar 

 

Lening, borgstellingsrente, 

afwaardering niet aftrekbaar, 

verhoging verkrijgingsprijs of 

opgeofferd bedrag aandelen 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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