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Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 
 
Op 17 juni 2020 is het voorstel voor de Wet ex-
cessief lenen bij eigen vennootschap ingediend 
bij het Parlement. Deze wet is van belang voor 
dga’s, die lenen van hun BV en/of wier BV leent 
aan verbonden personen. 
 
Ingangsdatum 
De beoogde ingangsdatum van het wetsvoor-
stel is 1 januari 20231. Aangezien de peildatum 
ligt op de laatste dag van elk kalenderjaar kan 
tot en met 31 december 2023 worden geanti-
cipeerd op de wetswijziging. 
 
Kern 
De kern van het voorstel is dat wanneer het to-
taal van de nominale waarde van de op de peil-
datum bij de dga of diens partner openstaande 
schulden hoger is dan de drempel het meer-
dere wordt belast als inkomen uit aanmerkelijk 
belang (box 2). Er is dan sprake van een fictief 
regulier voordeel. 
 
De belasting wordt berekend tegen een tarief 
van 26,9%. 
Het fictief reguliere voordeel wordt niet belast 
met dividendbelasting. 
 
De regeling geldt ten aanzien van schulden aan 
alle soorten lichamen waarin een aanmerkelijk 
belang wordt gehouden. 
 
Schulden 
Met schulden wordt gedoeld op alle civielrech-
telijke leningen, maar ook rekening-courant-
verhoudingen (voor zover per saldo sprake is 
van een schuld van de dga) en andere verplich-
tingen. 
 
De schulden worden, behalve in het kader van 
een rekening-courantverhouding, voor de toe-
passing van de maatregel NIET gesaldeerd met 
eventuele vorderingen op de BV. 

 
1 Op 24 maart 2022 heeft de Staatssecretaris van 
Financiën de Voorzitter van de Tweede Kamer ver-
zocht het wetsvoorstel aan te melden voor ple-
naire behandeling. 

Voor de maatregel is niet van belang in welke 
box de schuld aan de zijde van de dga met in-
komstenbelasting wordt belast. 
 
Ook zakelijke leningen 
Voor de toepassing van de regeling is niet van 
belang of de schuld fiscaal als zakelijk, dan wel 
onzakelijk moet worden bestempeld. Anders 
gezegd: ook volledig zakelijke schulden worden 
door de maatregel getroffen. 
 
Schulden waarvoor eerder al een winstuitde-
ling in aanmerking is genomen (schijnlenin-
gen), maar die civielrechtelijk nog wel een geld-
lening zijn, tellen niet mee voor de bepaling van 
het fictieve reguliere voordeel. 
 
Drempel 
De drempel bedraagt € 700.0002. Voor fiscaal 
partners geldt niet het dubbele bedrag als 
drempel. 
 
Ten aanzien van andere verbonden personen - 
dan de fiscaal partner - geldt wel een afzonder-
lijke drempel van € 700.000. Ook hier geldt 
voor fiscaal partners niet het dubbele bedrag 
als drempel. 
 
De drempel wordt verhoogd met het gereali-
seerde fictieve reguliere voordeel en vermin-
derd met het negatieve fictieve reguliere voor-
deel (zie hierna), maar blijft altijd minimaal 
€ 700.000. 
 
Eigen woningschuld 
De fiscale eigen woningschuld wordt bij de be-
paling van het totaal van de schulden buiten 
beschouwing gelaten. Daarvoor geldt geen 
maximum. 
 

2 In de 3e nota van wijziging op het wetsvoorstel 

wordt de drempel verhoogd van € 500.000 naar 

€ 700.000. 
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De criteria op grond waarvan sprake is van een 
fiscale eigen woningschuld bespreken we niet 
in de voorliggende notitie. 
 
Voor schulden die ná 31 december 2022 zijn 
aangegaan geldt in het kader van de Wet exces-
sief lenen bij eigen vennootschap de aanvul-
lende voorwaarde dat ter zake van de eigen 
woningschuld een recht van hypotheek op de 
eigen woning is verstrekt aan de BV. 
 

Voorbeeld 1 
Een dga heeft op 31 december 2023 van de BV 
geleend: 

• € 250.000 voor de fiscale eigen woning; 

• € 550.000 voor een vakantiewoning; 

• € 300.000 voor het pand dat hij aan de BV 
verhuurt. 

En zijn echtgenote heeft € 100.000 van de BV 
geleend voor de opstart van haar onderneming. 
 
Uitwerking 1 
Voor de bepaling van het totaal van de schul-
den aan de BV blijft de eigen woninglening bui-
ten beschouwing. Dat betekent dat in totaal 
voor de regeling in aanmerking wordt geno-
men: € 550.000 + € 300.000 + € 100.000 = 
€ 950.000. 
 
De drempel bedraagt € 700.000, zodat in 2023 
in box 2 wordt belast een fictief regulier voor-
deel van: € 950.000 - € 700.000 = € 250.000. 
Dit voordeel mogen de echtgenoten in hun aan-
giften inkomstenbelasting onderling vrij verde-
len. 
De drempel wordt opgehoogd naar: € 700.000 
+ € 250.000 = € 950.000. 

 

Voorbeeld 2 
Dga A heeft € 500.000 schuld aan zijn BV. Dga 
B heeft € 400.000 schuld aan haar BV. In 2024 
trouwen A en B met elkaar. 
 
Uitwerking 2 
In 2023 blijven de schulden van zowel A als B 
binnen de drempel van € 700.000 en is geen fic-
tief regulier voordeel aan de orde. 
 

In 2024 moeten als gevolg van hun huwelijk de 
gezamenlijke schulden (€ 900.000) worden af-
gezet: tegen éénmaal de drempel van 
€ 700.000. 
Daardoor wordt in 2024 een fictief regulier 
voordeel van € 200.000 belast. 

 
Verder blijft alles ongewijzigd 
Het fiscaal in aanmerking nemen van het fic-
tieve reguliere voordeel betekent niet dat tot 
dit bedrag de schulden verdwijnen. Civielrech-
telijk is dat uiteraard niet het geval, maar ook 
fiscaal blijven de leningen in volle omvang be-
staan. Dat betekent dat rente verschuldigd 
blijft, die belast en aftrekbaar is op dezelfde 
wijze als voordat het fictieve reguliere voordeel 
in aanmerking werd genomen. 
 
Geen safe haven 
De drempel van € 700.000 is niet een “safe ha-
ven”. Hetzelfde geldt ten aanzien van de van de 
maatregel uitgesloten fiscale eigen woning-
schuld. 
 
De Belastingdienst kan onverkort de (on)zake-
lijkheid van alle geldleningen ter discussie blij-
ven stellen. De reguliere rechtspraak inzake 
winstuitdelingen en (on)zakelijke leningen blijft 
ten volle van kracht. 
 
Negatief regulier voordeel 
Een negatief regulier voordeel ontstaat wan-
neer het totaal van de schulden lager is dan de 
drempel. Met dien verstande dat een minimale 
drempel van € 700.000 in aanmerking wordt 
genomen. 
 

Voorbeeld 3 
De partner van de dga uit voorbeeld 1 lost in 
2024 haar lening volledig af. 
 
Uitwerking 3 
Het totaal van de schulden bedraagt dan per 
31 december 2024: € 550.000 + € 300.000= 
€ 850.000. 
De (verhoogde) drempel (zie hiervoor): 
€ 950.000. 
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Het fictief regulier voordeel bedraagt dan: 
€ 850.000 -/- € 950.000 = -/- € 100.000. 
Ook dit negatieve voordeel mogen de echtge-
noten onderling vrij verdelen. 
De drempel wordt verlaagd naar: € 950.000 -/- 
€ 100.000 = € 850.000. 

 
Einde aanmerkelijk belang 
Iemand die aan het einde van het jaar geen 
aanmerkelijk belang meer heeft, anders dan 
door emigratie, wordt geacht op dat moment: 

• wel een aanmerkelijk belang, maar; 

• geen schulden meer te hebben. 
Door deze 2 aannames ontstaat een negatief 
fictief regulier voordeel (zie voorbeeld 4), 
waarmee het eerder belaste fictief regulier 
voordeel wordt teruggenomen. 
 
Het eindigen van het aanmerkelijk belang door 
emigratie en het ontstaan van een aanmerke-
lijk belang bij immigratie beschrijven wij niet in 
deze notitie. 
 

Voorbeeld 4 
Stel de dga verkoopt op 1 juli 2025 alle aande-
len van de BV aan een zoon. 
 
Uitwerking 4 
Dan wordt de dga geacht op de peildatum 
31 december 2025 geen schulden meer aan de 
BV te hebben. 
De drempel bedraagt nog steeds € 850.000. 
 
Op grond van de fictie ontstaat in 2025 een fic-
tief regulier voordeel van: 
€ 0 -/- € 850.000 = -/- € 850.000. De minimale 
drempel bedraagt echter € 700.000, zodat het 
fictief regulier voordeel -/- € 150.000 bedraagt. 

 
Verbonden persoon 
Voor de Wet excessief lenen bij eigen vennoot-
schap worden als verbonden persoon aange-
merkt: 

• een bloed- of aanverwant in de rechte lijn; 

• van de dga of van diens partner. 
 

Voor zover de schuld van een verbonden per-
soon aan de BV de drempel van € 700.000 over-
schrijdt, wordt deze schuld aangemerkt als een 
schuld van de dga. 
 

Voorbeeld 5 
De voormalige dga heeft op 31 december 2025 
nog steeds de € 850.000 aan schulden aan de 
door de zoon overgenomen BV. 
 
Uitwerking 5 
Vader is een bloedverwant in de rechte lijn van 
de dga (zijn zoon). 
De schuld van vader, overschrijdt de drempel 
(€ 850.000 - € 700.000 = € 150.000). 
Daardoor wordt van de schuld van vader in 
2025 € 150.000 aangemerkt als schuld van de 
zoon en vervolgens bij de zoon als inkomen uit 
aanmerkelijk belang (box 2). Wanneer de zoon 
geen schulden heeft aan de BV, wordt belast: 
(€ 150.000 - € 700.000 = € 0). 

 

Voorbeeld 6 
De voormalig dga heeft de schulden aan de BV 
voorafgaand aan de verkoop van de aandelen 
volledig afgelost aan de BV. De aandelen wor-
den voor € 850.000 verkocht aan de zoon, die 
de koopsom schuldig blijft aan vader. 
 
Uitwerking 6 
Dan is sprake van een schuld aan vader privé en 
heeft de voorgestelde regeling geen werking. 
 
Wanneer echter van de holding van vader 
wordt gekocht, heeft de zoon een schuld aan de 
holding van vader. In dat geval moet vader in 
verband met schulden van een verbonden per-
soon aan zijn BV aanmerkelijk belangheffing 

voldoen over € 850.000 - € 700.000 = 
€ 150.000. 

 
Verliesverrekening 
Het negatief regulier voordeel wordt uiteraard 
verrekend met positieve (reguliere en/of ver-
vreemdings)voordelen uit aanmerkelijk belang 
in het betreffende jaar. 
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Indien en voor zover in een jaar een verlies uit 
aanmerkelijk belang resteert, wordt dit verre-
kend met het inkomen uit aanmerkelijk belang 
van het vorige jaar en vervolgens met het inko-
men uit aanmerkelijk belang van de volgende 6 
kalenderjaren3. 
 
Belastingkorting 
Indien een verlies uit aanmerkelijk belang niet 
is verrekend en zowel de dga als de fiscaal part-
ner in het kalenderjaar en het voorafgaande 
kalenderjaar geen aanmerkelijk belang heb-
ben, kan het openstaande verlies uit aanmer-
kelijk belang worden omgezet in een belasting-
korting (tax credit)4 ter grootte van 26,9% van 
het openstaande verlies. 
 
Deze belastingkorting wordt verrekend met de 
belasting over het inkomen uit werk en woning 
(box 1) van de zeven volgende jaren (maar ui-
terlijk in het negende jaar volgend op het jaar 
waarin het verlies is geleden). 
 
De belastingkorting wordt, op verzoek van de 
belastingplichtige, door de Belastingdienst bij 
beschikking vastgesteld. 
 
De korting wordt vastgesteld op naam van de 
fiscaal partner aan wie het verlies uit aanmer-
kelijk belang is toegerekend5. Alleen in het ge-
val van overlijden kan de belastingkorting wor-
den overgedragen aan de partner. 
 
Timing 
De regels rond de verliesverrekening en de be-
lastingkorting vereisen een nauwkeurige ti-
ming om te voorkomen dat de negatieve voor-
delen niet kunnen worden verrekend. 
 
Anticiperen 
Een dga die op 31 december 2023 aan de voor-
waarden van de heffing voldoet, moet het fic-
tief reguliere voordeel uit aanmerkelijk belang 

 
3 Artikel 4.49 Wet IB 2001. 
4 Artikel 4.53 Wet IB 2001. 
5 Bepalend is de toerekening van het inkomen (ver-
lies) uitaanmerkelijk belang in het jaar waarin dit 
verlies wordt verantwoord. Deze toerekening kan 

verwerken in de aangifte inkomstenbelasting 
over 2023. In het algemeen zal dat niet ge-
wenst zijn. 
 
Tot en met 31 december 2023 kunnen maatre-
gelen worden genomen om op het wetsvoor-
stel te anticiperen. Maar aan de meeste maat-
regelen zitten fiscale (en mogelijk andere) ge-
volgen verbonden. Het is zaak om die vooraf 
goed in kaart te hebben. 
 
Uiteraard zijn er ook gevolgen voor de fiscale 
en financiële planning van zowel de BV als de 
dga. VWG brengt deze gevolgen graag voor je 
in kaart. 
 
Wordt het wetsvoorstel ingevoerd? 
De uit diverse hoeken op het wetsvoorstel ge-
uite kritiek heeft aanvankelijk tot nagenoeg 
geen aanpassing geleid. 
 
In een brief van 24 maart 20226 heeft Staatsse-
cretaris Van Rij de Voorzitter van de Tweede 
Kamer verzocht om het wetsvoorstel in te plan-
nen voor plenaire behandeling. 
 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote 
lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de lees-
baarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd 
weergegeven. VWG is daarom niet aansprake-
lijk voor de gevolgen van handelingen die naar 
aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uit-
gevoerd. 

in latere jaren in het algemeen niet worden gewij-
zigd. 
6 Kamerbrief van 24 maart 2022, kenmerk 2022-
0000062420 


