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DE 100%-VRIJSTELLING: 
AANPASSEN OF AFSCHAFFEN (I)

MR. A.M.A. DE BEER EN MEVR. MR. DR. M.J. HOOGEVEEN1

1 Inleiding

Indien een verkrijger krachtens schenking of erfrecht 
ondernemingsvermogen verkrijgt, is hij daarover 
schenk- respectievelijk erfbelasting verschuldigd. Om te 
voorkomen dat de belastingheffi ng de continuïteit van 
de onderneming in gevaar brengt, heeft de wetgever be-
drijfsopvolgingsfaciliteiten in het leven geroepen.2 Deze 
faciliteiten bestaan uit vrijstellingen en uit uitstel van 
betalingsregelingen. Bij de invoering van de vrijstelling 
voor de waarde going concern in 1998, met terugwer-
kende kracht naar 1997, bedroeg het vrijstellingsper-
centage 25. Door de jaren heen is dit percentage staps-
gewijs opgehoogd naar 30, 60 en 75.3 Bij de herziening 
van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten met ingang van 
2010 werd voorgesteld de vrijstelling verder te verhogen 
naar 90%. Bij amendement van Cramer c.s. is dit voor-
stel gewijzigd in die zin dat thans een deel van de ver-
krijging wordt vrijgesteld tegen 100% en een deel tegen 
83%.4 Het deel dat voor 100% wordt vrijgesteld, is gere-
lateerd aan de waarde die de verkrijger verkrijgt in de 
achterliggende objectieve onderneming. Aangezien het 
amendement budgettair neutraal moest zijn, is de ver-
hoging naar 100% gecompenseerd door het restant van 
de verkrijging vrij te stellen tegen 83%, in plaats dus 
van de eerder voorgestelde 90%. 

Het amendement beoogt het mkb-bedrijf meer van de 
vrijstelling te laten profi teren dan het grootbedrijf. Wij 
kunnen met deze doelstelling instemmen. De wetgeving 
is echter gecompliceerd te noemen.5 De staatssecretaris 
gaf in 2011 aan met voorstellen te komen tot vereen-
voudiging van de bedrijfsopvolgingsregeling op dit 
punt.6 Uiteindelijk is daarvan afgezien, omdat de com-
plexe berekening als gevolg van de gedifferentieerde 
vrijstelling voor de Belastingdienst niet leidt tot on-
overkomelijke problemen.7 Het is echter de vraag of dit 
een juiste veronderstelling is. Naar onze mening be-
staan er de nodige onduidelijkheden aan de toepassing 
van de gedifferentieerde vrijstelling. Bovendien vragen 
wij ons af of met de 100%-vrijstelling zoals deze thans 
in de wet is geregeld het beoogde doel van de wetgever 
in alle gevallen wordt bereikt.

1   A.M.A. de Beer is werkzaam bij Bureau vaktechniek fi scaal, 
Grant Thornton, vestiging Rotterdam. M.J. Hoogeveen is als 
universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van 
Tilburg University en werkzaam bij de Belastingdienst.

2   Kamerstukken II 1997/98, 25 688, nr. 3, p. 2.
3   Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de doelstelling 

van de vrijstelling en de verruimingen daarvan M.J. 
Hoogeveen, Kwaliteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving 
(diss. Tilburg), Den Haag: SDU 2011, par. 9.4.

4   Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 79 (ter vervanging 
van amendement nr. 53).

5   E.J.W. Heithuis, ‘Een ongelukkig amendement’, 
WFR 2010/348. Zie voor kritiek ook T.C. Hoogwout, ‘Nr. 79’, 
FTV 2010/5; M.J. Hoogeveen, t.a.p., p. 408; S.A.M. de 
Wijkerslooth-Lhoëst, ‘De nieuwe bedrijfsopvolgingsregeling: 
vragen, antwoorden en nieuwe vragen…’, in: De gewijzigde 
Successiewet. M.i.v. 1 januari 2010, Tilburg: BDO Private 
Wealth Fund 2010, par. 2 en 3.2. Bundel te downloaden 
via www.uvt.nl/webwijs/show/?uid=i.j.f.a.vvijfeijken; S.A. 
Stevens, ‘De herziene bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de 
schenk- en erfbelasting’, TFO 2010/25, par. 3.1 en par. 8; 
Estate Tip 2010-37 en J.C.L. Zuiderwijk, ‘Praktijkupdate 
bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956’, KWEP 2013/11, par. 3.

6   Handelingen I 2010/11, nr. 13, p. 5 rk en Kamerstukken I 
2010/11, 32 504, nr. G. Overigens had de staatssecretaris 
het amendement ook al ontraden mede vanwege de com-
plexiteit. Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 60, p. 6-7. 
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Methodologie
In deze bijdrage staat de vraag centraal of de doelstel-
ling van de wetgever met de 100%-vrijstelling wordt  
bereikt. Tevens onderzoeken wij of de 100%-vrijstelling 
in de praktijk inderdaad niet tot onoverkomelijke pro-
blemen leidt, zoals de staatssecretaris beweert. Om  
antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvragen 
besteden wij in onderdeel 2 eerst aandacht aan de doel-
stelling van de 100%-vrijstelling. In onderdeel 3 wordt 
ingegaan op de invulling van het begrip objectieve on-
derneming. In onderdeel 4 wordt aangegeven dat de 
wettekst naar onze mening gebrekkig is en tot onduide-
lijkheden leidt ten aanzien van de berekening van de 
omvang van de 100%-vrijstelling. In onderdeel 5 geven 
wij mogelijke oplossingen. Wij sluiten deze bijdrage af 
met een conclusie in onderdeel 6. Een en ander is toe-
gespitst op de 100%-vrijstelling in de winstsfeer. In de 
volgende bijdrage gaan wij in op de toepassing van de 
100%-vrijstelling in de aanmerkelijkbelangsfeer.

2 Doel en uitgangspunten

2.1 Extra voordeel kleine ondernemingen

Aanvankelijk werd bij de wijziging van de bedrijfsopvol-
gingsregeling per 1 januari 2010 een uniform vrijstel-
lingspercentage van 90 voorgesteld. Om mkb-onderne-
mingen verder tegemoet te komen, is dat later gewijzigd 
in een vrijstelling van 100% voor ondernemingen tot een 
waarde van € 1.000.000.8 Met deze 100%-vrijstelling is 
beoogd om mkb-ondernemingen tot een waarde van 
€ 1.000.000 een extra vrijstelling te geven van 10%-pun-
ten – ten opzichte van de eerder voorgestelde algehele 
90%-vrijstelling – tegenover een verlaging van 7%-pun-
ten van de voorgestelde 90%-vrijstelling voor de grotere 
ondernemingen.9 Het per objectieve onderneming maxi-
maal vrij te stellen bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en 
bedraagt in 2016 € 1.060.298.10

Wij kunnen sympathie opbrengen voor de invoering van 
de gedifferentieerde vrijstelling. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat de financieringsproblemen bij kleine on-
dernemingen het grootst zijn.11 Toch past er enige nu-
ance bij de gegeven doelstelling. Kleine ondernemingen 
kunnen niet altijd gebruikmaken van de vrijstelling 
voor de schenk- en erfbelasting, omdat het onderne-
mingsvermogen veelal dient als pensioen van de onder-

nemer. Verkoop van de onderneming is dan nodig om de 
functie van pensioen te kunnen vervullen.12

“Dit betekent dat  
iedere onderneming van  

de 100%-vrijstelling  
profiteert”

2.2 Per objectieve onderneming maximaal 
€ 1.000.000

Het doel van de 100%-vrijstelling is dus om kleine onder-
nemingen meer van de vrijstelling te laten profiteren  
dan grotere. Om die reden bedraagt de 100%-vrijstelling 
maximaal € 1.000.000 (cijfer: 2010) en wordt de vrijstel-
ling niet per verkrijger verleend, maar per objectieve on-
derneming.13 Om schokeffecten te voorkomen, is terecht 
gekozen voor een voetvrijstelling en niet voor een drem-
pelvrijstelling.14 Dit betekent dat iedere onderneming  
van de 100%-vrijstelling profiteert. De kleine onderne-
mingen profiteren relatief gezien echter meer van de 
100%-vrijstelling dan de grotere. Het omslagpunt tussen 
de 90%-vrijstelling en de 100%/83%-vrijstelling ligt in 
2016 bij een waarde van € 2.575.000.15 De verkrijger van 
een objectieve onderneming met een lagere waarde is 
goedkoper uit met de huidige gedifferentieerde vrijstel-
ling dan met de 90%-vrijstelling. Voor ondernemingen 
met een hogere waarde is de 90%-vrijstelling gunstiger.

2.3 Per verkrijger een evenredig deel

De omvang van de 100%-vrijstelling bij de verkrijger is 
evenredig gerelateerd aan zijn verkregen aandeel in de ob-
jectieve onderneming. Verkrijgt hij bijvoorbeeld 27% van de 
totale objectieve onderneming, dan heeft hij recht op 27% 
van de 100%-vrijstelling. Een en ander wordt bewerkstel-

8   Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 79.
9   Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 79, p. 3 en Kamer-

stukken I 2009/10, 31 930, D, p. 7.
10   Vanwege de eenvoud wordt hierna met een maximaal vrij te 

stellen bedrag van € 1.000.000 gerekend.
11   M.J. Hoogeveen, t.a.p., par. 6.3 en par. 6.4.

12   M.J. Hoogeveen, t.a.p., par. 13.3.1.
13   Zie ook Kamerstukken I 2009/10, 31 930, D, p. 5-6 voor-

beelden 6 en 7 waarin wordt gesproken over ‘maximaal 
€ 1.000.000’, respectievelijk ‘€ 1.000.000, zijnde het grens-
bedrag per objectieve onderneming’.

14   Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 79, p. 3. Zie ook  
Toelichting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting,  
regeling van 17 december 2009, Stcrt. 2009, 20619, p. 10 
(hierna: Toelichting).

15   Hierbij is ervan uitgegaan dat de verkrijger volledig gerech-
tigd wordt tot de objectieve onderneming.
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“(…) voor het bepalen van de omvang van de vrijstelling 
[wordt] mede (curs.; AdB/MH) […] aangesloten bij de 
waarde van de achterliggende objectieve onderneming en 
niet alleen (curs.; AdB/MH) bij de waarde van het onder-
nemingsvermogen dat de verkrijger verkrijgt.”19

De gecursiveerde woorden ‘mede’ en ‘alleen’ duiden er 
op dat zowel het objectieve ondernemingsvermogen 
(100%-vrijstelling) als het verkregen ondernemingsver-
mogen (83%-vrijstelling) relevant zijn voor de bepaling 
van de omvang van de totale vrijstelling. Dit betekent 
dat na toepassing van de 100%-vrijstelling het restant 
van de verkrijging van de verkrijger steeds zou moeten 
worden vrijgesteld tegen 83%. Of het verkregen onder-
nemingsvermogen tot de objectieve onderneming be-
hoort of niet, zou daarvoor niet van belang moeten 
zijn. In art. 35b lid 1 onderdeel b onder 3° SW 1956 is 
de omvang van de 83%-vrijstelling echter wel gerela-
teerd aan de objectieve onderneming. De letterlijke 
tekst van de wet wekt daardoor de suggestie dat tot de 
verkrijging behorend ondernemingsvermogen dat niet 
tot de objectieve onderneming behoort, in het geheel 
niet zou kwalifi ceren voor de vrijstellingen. Wij komen 
hierop terug in onderdeel 4.3. Eerst besteden wij in on-
derdeel 3 nader aandacht aan de vraag welk vermogen 
tot de objectieve onderneming moet worden gerekend.

3 Wat behoort tot de objectieve 
onderneming?

3.1 Objectieve onderneming

Met de invoering van de 100%-vrijstelling heeft de 
‘objectieve onderneming’ zijn intrede gedaan in de be-
drijfsopvolgingsregeling. Vastgesteld moet worden welk 
vermogen tot de objectieve onderneming behoort. In be-
drijfseconomische zin is dat al het vermogen dat wordt 
gebruikt om de onderneming te drijven. Indien het ver-
mogen dienstbaar is aan de onderneming zou dat vermo-
gen dus kwalifi cerend ondernemingsvermogen moeten 
zijn, ongeacht de wijze waarop dat vermogen is geëtiket-
teerd voor de toepassing van de inkomstenbelasting en 
ongeacht of dat vermogen al dan niet tot het buitenven-
nootschappelijke ondernemingsvermogen behoort. 

Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
wordt echter niet aangesloten bij de bedrijfseconomi-
sche werkelijkheid. Er bestaat op twee punten een ver-
schil. Ten eerste heeft de wetgever voor de toepassing 
van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten aansluiting ge-
zocht bij het ondernemingsbegrip van art. 3.2 Wet IB 
2001 en de daarbij geldende vermogensetiketteringsre-
gels. Keuzevermogen dat tot het privévermogen is gere-

ligd door de verkrijging van de verkrijger te delen door de 
waarde van de objectieve onderneming en deze uitkomst te 
vermenigvuldigen met € 1.000.000 (cijfer: 2010).16

Voorbeeld 1
Een fi rma heeft twee fi rmanten. De onderneming van de 
fi rma heeft een waarde van € 2.000.000. Daarnaast heeft 
fi rmant 1 buitenvennootschappelijk ondernemingsver-
mogen van € 800.000. Dit betreft een onroerende zaak. 
De andere fi rmant heeft geen buitenvennootschappelijk 
ondernemingsvermogen. Stel dat iedere fi rmant zijn on-
dernemingsvermogen schenkt aan zijn kind. 

Kind 1 verkrijgt € 1.800.000 en kind 2 € 1.000.000. 
Voor kind 1 bedraagt de 100%-vrijstelling € 642.857 
(1.800.000/2.800.000 x 1.000.000). De rest van zijn 
verkrijging is vrijgesteld tegen 83%. Kind 2 heeft een 
100%-vrijstelling van € 357.143 (1.000.000/2.800.000 
x 1.000.000).

2.4 Restant van de verkrijging vrijgesteld tegen 83%

Voor de toepassing van de 100%-vrijstelling is het dus 
van belang om te bepalen wat tot het objectieve onder-
nemingsvermogen behoort. Dat kan ook vermogen zijn 
waartoe anderen dan de erfl ater of schenker gerechtigd 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan een vennootschap onder fi r-
ma. Het totale fi rmavermogen behoort tot de objectieve 
onderneming en dus ook het fi rma-aandeel van de me-
defi rmanten van de schenker of de erfl ater.17 

Voor de toepassing van de 83%-vrijstelling is de omvang 
van de objectieve onderneming echter irrelevant. Be-
oogd is immers om de vrijstelling over het verkregen 
ondernemingsvermogen te verlagen naar 83% tegen een 
verhoging naar 100% voor zover de verkrijger een aan-
deel krijgt in de objectieve onderneming tot een maxi-
mum van € 1.000.000. In de toelichting bij het amende-
ment is dan ook aangegeven dat: 

“Anders dan voor de huidige regeling het geval is, wordt 
voorgesteld de omvang van de voorwaardelijke vrijstel-
ling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen 
deels (curs.; AdB en MH) af te laten hangen van de om-
vang van de objectieve onderneming (in de BV) waarop 
de verkrijging betrekking heeft.”18

In de MvA aan de Eerste Kamer is een soortgelijke op-
merking gemaakt: 

16   Toelichting, p. 10.
17   Kamerstukken I 2009/10, 31 930, D, p. 2. Zie voor de objec-

tieve onderneming nader onderdeel 3.
18   Kamerstukken I 2009/10, 31 930, D, p. 2. 19   Kamerstukken I 2009/10, 31 930, D, p. 2.
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kend, behoort dus niet tot het kwalificerende onder-
nemingsvermogen in de zin van art. 35c SW 1956 en 
evenmin tot de objectieve onderneming als bedoeld in 
art. 35b SW 1956. Omgekeerd behoort een tot het on-
dernemingsvermogen geëtiketteerd niet splitsbaar pand 
dat slechts deels dienstbaar is aan de onderneming vol-
ledig tot het kwalificerende ondernemingsvermogen.20 

Ten tweede is in art. 35b lid 1 laatste volzin SW 1956 
jo. art. 7 lid 1 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelas-
ting aangegeven dat in geval van buitenvennootschap-
pelijk ondernemingsvermogen alleen onroerende zaken 
tot de objectieve onderneming behoren.21 Ander buiten-
vennootschappelijk gehouden ondernemingsvermogen 
kan dus wel kwalificeren als ondernemingsvermogen in 
de zin van art. 35c SW 1956, maar behoort niet tot het 
objectieve ondernemingsvermogen als bedoeld in art. 
35b lid 1 SW 1956. Andersom behoren de onroerende 
zaken die behoren tot het buitenvennootschappelijke 
ondernemingsvermogen van de medefirmanten wel tot 
de objectieve onderneming van art. 35b SW 1956,22 maar 
uiteraard niet tot het kwalificerende ondernemingsver-
mogen van art. 35c SW 1956. De verkrijger verkrijgt  
dat vermogen immers niet. Hetzelfde geldt voor het 
vennootschapsaandeel van de medefirmanten. Ander 
buitenvennootschappelijk gehouden ondernemingsver-
mogen, zoals machines en quota, behoort niet tot de 
objectieve onderneming, ongeacht of dit vermogen be-
hoort tot het subjectieve ondernemingsvermogen van de 
schenker of erflater of van de medefirmanten. 

3.2 De beperking tot onroerende zaken

3.2.1 Oorspronkelijke bedoeling
Aanvankelijk was het de bedoeling om al het subjectie-
ve ondernemingsvermogen tot de objectieve onderne-
ming te rekenen.23 Ter zake is onder andere opgemerkt:

“De waarde van de objectieve onderneming moet worden 
beoordeeld vanuit de positie van de erflater of schen-
ker. Dit betekent dat ook rekening wordt gehouden met 

eventueel door de schenker of erflater buitenvennoot-
schappelijk gehouden ondernemingsvermogen [curs.; 
AdB/MH], welk vermogen overigens tot zijn subjectieve 
onderneming in de zin van artikel 3.2 Wet inkomsten-
belasting 2001 behoort.”24

En: 
“In geval van een eenmanszaak behoort al het tot het 
ondernemingsvermogen gerekende ondernemingsvermo-
gen [bedoeld zal zijn vermogen; AdB/MH] tot de objec-
tieve onderneming. Bij een personenvennootschap zoals 
een VOF, zal het ondernemingsvermogen van de firma in 
ieder geval deel uitmaken van de objectieve onderne-
ming. (…) Verder maken zowel buitenvennootschappelijk 
gehouden vermogen [curs.; AdB/MH] als ter beschikking 
gestelde onroerende zaken in de zin van artikel 35c, 
eerste lid, onderdeel d van de Successiewet 1956 voor 
de toepassing van de 100% vrijstelling deel uit van de 
objectieve onderneming, zodat dit vermogen ook kwali-
ficeert voor de 100% vrijstelling.” 25

Later is de wetgever hiervan afgestapt en heeft hij al-
leen buitenvennootschappelijk gehouden onroerende 
zaken tot het objectieve ondernemingsvermogen gere-
kend. Hierna gaan wij in op de rechtvaardiging van 
deze beperking.

3.2.2 Rechtvaardiging beperking
Dat de omvang van de objectieve onderneming van be-
lang is voor de 100%-vrijstelling heeft tot gevolg dat de 
waarde van het ondernemingsvermogen van anderen 
dan de schenker of erflater ook relevant is geworden. 
Indien een firmant bijvoorbeeld zijn ondernemingsver-
mogen schenkt, moeten de medefirmanten inzicht ge-
ven in de waarde van hun buitenvennootschappelijk  
gehouden ondernemingsvermogen. Om uitvoeringstech-
nische redenen is er daarom uiteindelijk voor gekozen 
alleen de aan het samenwerkingsverband terbeschik-
kinggestelde – en als ondernemingsvermogen geëti-
ketteerde – onroerende zaken tot de objectieve onder-
neming te rekenen.26 Ter rechtvaardiging van deze 
beperking is tevens gewezen op het creëren van gelijk-
heid met de objectieve onderneming in de aanmerkelijk-
belangsfeer.27 In deze sfeer behoren namelijk uitslui-
tend terbeschikkinggestelde onroerende zaken in de zin 
van art. 3.92 Wet IB 2001 tot het kwalificerende onder-
nemingsvermogen van art. 35c SW 1956. Dit argument 
doet willekeurig aan, omdat de wetgever voor de toe-

20   Toelichting, p. 10. Zie voor kritiek M.J. Hoogeveen, ‘Het ene 
bedrijfspand is het andere niet’, NTFR 2005/1045. Zij pleit 
ervoor om aan te sluiten bij het dienstbaarheidscriterium 
zoals dat geldt voor de toepassing van de ouder-kindvrijstel-
ling in de overdrachtsbelasting (art. 15 lid 1 onderdeel b 
Wet BRV 1970). 

21   Op grond van art. 7 lid 2 Uitvoeringsregeling schenk- en  
erfbelasting geldt hetzelfde voor ter beschikking gestelde 
onroerende zaken.

22   Kamerstukken I 2009/10, 31 930, D, p. 5. en Toelichting,  
p. 10.

23   Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 79, p. 2. en Kamer-
stukken I 2009/10, 31 930, D, p. 2.

24   Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 79, p. 2.
25   Kamerstukken I 2009/10, 31 930, D, p. 2. 
26   Hiermee zijn gelijkgesteld de op een onroerende zaak betrek-

king hebbende rechten, zoals een recht van opstal of een 
recht van vruchtgebruik (art. 7 lid 5 Uitvoeringsregeling 
schenk- en erfbelasting jo. art. 35c lid 6 SW 1956).

27   Toelichting t.a.p., p. 10.
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aanmerking genomen voor de bepaling van de grondslag 
van art. 35c SW 1956.28 

Voorbeeld 2
Een fi rma heeft een waarde van € 2.000.000. Firmant 1 
heeft een buitenvennootschappelijk gehouden onroe-
rende zaak met een waarde van € 800.000. Het pand is 
gefi nancierd met een lening van € 600.000. Firmant 2 
heeft geen buitenvennootschappelijk gehouden onder-
nemingsvermogen. Ieders aandeel in de fi rma is 50%. 
Iedere fi rmant schenkt zijn ondernemingsvermogen aan 
zijn kind. Voor de eenvoud stellen wij de 100%-vrijstel-
ling op € 1.000.000.

Kind 1 heeft een verkrijging van € 1.200.000 en kind 2 
van € 1.000.000. De objectieve onderneming is econo-
misch gezien € 2.200.000 waard. Voor de toepassing van 
de 100%-vrijstelling is de waarde echter € 2.800.000. 
De 100%-vrijstelling van kind 1 bedraagt dan € 428.572 
(1.200.000/2.800.000 x 1.000.000). Kind 2 heeft recht 
op een 100%-vrijstelling van € 357.143 (1.000.000/
2.800.000 x 1.000.000). In totaal is maar € 785.715 
voor 100% vrijgesteld en niet € 1.000.000.
Deze uitkomst is in strijd met de bedoeling van de wet-
gever. Zou de objectieve onderneming € 2.200.000 heb-
ben bedragen, dan zou er wel € 1.000.000 volledig zijn 
vrijgesteld. Wij vermoeden dat het hier een omissie be-
treft. In art. 7 lid 1 Uitvoeringsregeling schenk- en erf-
belasting zou bepaald moeten worden dat schulden die 
verband houden met buitenvennootschappelijk gehou-
den onroerende zaken ook behoren tot de objectieve 
onderneming.29 

4 Wettekst onjuist geredigeerd

4.1 Inleiding

In onderdeel 2 zijn wij ingegaan op het doel van de 
100%-vrijstelling en de uitgangspunten die de wetgever 
daarbij heeft gegeven. Bedoeld is om per objectieve on-
derneming een vrijstelling te verlenen van 100% tot 
een waarde van maximaal € 1.000.000. De rest van de 
verkrijging zou moeten worden vrijgesteld tegen 83%. 

passing van art. 35c SW 1956 deze ongelijkheid zelf 
heeft gecreëerd. Had hij dat niet gedaan, dan had deze 
reden voor de beperking tot buitenvennootschappelijk 
gehouden onroerende zaken niet kunnen worden gege-
ven. Er zou dan bovendien zowel voor de toepassing van 
art. 35c SW 1956 als de 100%-vrijstelling een gelijkheid 
bestaan die aansluit bij de economische realiteit. Vanuit 
de ratio van de 100%-vrijstelling bezien, bestaat er naar 
onze mening evenmin reden om onderscheid aan te 
brengen tussen onroerende en niet-onroerende zaken. 

“De beperking tot 
onroerende zaken 

leidt tot willekeurige 
uitkomsten”

De rechtvaardiging voor de beperking tot onroerende 
zaken moet daarom volledig worden gevonden in de uit-
voeringscomplexiteit. Welke uitvoeringstechnische rede-
nen de wetgever op het oog heeft gehad, is niet precies 
aangegeven. Wij nemen aan dat beoogd is om te voor-
komen dat allerlei ‘kleine’ vermogensbestanddelen die 
behoren tot het buitenvennootschappelijk onderne-
mingsvermogen van de andere fi rmanten, gewaardeerd 
zouden moeten worden. Wij kunnen hiervoor begrip 
opbrengen. Dit verklaart echter niet waarom buitenven-
nootschappelijk gehouden onroerende zaken wel, en 
andere voor de bedrijfsuitoefening wezenlijke vermo-
gensbestanddelen zoals quota en machines niet tot de 
objectieve onderneming worden gerekend. Verder leidt 
de beperking tot onroerende zaken tot willekeurige uit-
komsten. Wij komen hierop terug in onderdeel 4.

3.2.3 Omissie ten aanzien van schulden 
Op grond van art. 35b lid 1 laatste volzin SW 1956 jo. 
art. 7 lid 1 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting 
worden in de winstsfeer buitenvennootschappelijk ge-
houden onroerende zaken tot de objectieve onderne-
ming gerekend. De eventueel met de onroerende zaak 
samenhangende schulden worden niet genoemd en 
daarmee naar de letter niet tot de objectieve onderne-
ming gerekend. Hierdoor ontstaat de merkwaardige si-
tuatie dat de onroerende zaak wel meetelt voor de toe-
passing van de 100%-vrijstelling en de schuld niet. Deze   
schuld wordt bij een verkrijging in de winstsfeer wel in 

28   In de aanmerkelijkbelangsfeer is dit niet het geval. In art. 
35c lid 1 onderdeel d SW 1956 behoren alleen ter beschik-
king gestelde onroerende zaken tot het kwalifi cerende onder-
nemingsvermogen. De schuld die daarmee samenhangt, ver-
laagt dus wel de verkrijging in de zin van art. 1 SW 1956, 
maar niet de grondslag waarover de faciliteiten worden ver-
leend. Dit zal een omissie zijn. Op dit punt moet de wet wor-
den aangepast.

29   In het tweede lid van dezelfde bepaling moet een soortgelij-
ke aanpassing plaatsvinden ten aanzien van ter beschikking 
gestelde onroerende zaken.
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De wetgever heeft dit getracht te regelen in art. 35b 
lid 1 SW 1956. In dit artikel worden twee situaties on-
derscheiden. Onderdeel a betreft de situatie dat de ob-
jectieve onderneming een waarde van € 1.000.000 niet 
overstijgt. In dat geval bedraagt de vrijstelling 100%. 
Onderdeel b ziet op het geval dat de waarde van de ob-
jectieve onderneming wel groter is dan € 1.000.000. In 
dat geval regelt subonderdeel 1 dat het verschil tussen 
de hogere liquidatiewaarde en de lagere waarde going 
concern wordt vrijgesteld.30 In subonderdelen 2 en 3 is 
vervolgens aangegeven dat de verkrijging deels tegen 
100% en deels tegen 83% is vrijgesteld. 

Naar onze mening heeft de wetgever zijn bedoeling in 
art. 35b lid 1 SW 1956 echter niet juist verwoord. De 
wettekst is innerlijk tegenstrijdig. De aanhef van deze 
bepaling gaat namelijk uit van het verkregen onderne-
mingsvermogen ex art. 35c SW 1956, terwijl de vrijstel-
lingen afhankelijk zijn gesteld van het aandeel dat de 
verkrijger verkrijgt in de objectieve onderneming ex art. 
35b SW 1956.31 Aangezien tot de verkrijging onderne-
mingsvermogen kan behoren dat niet tot de objectieve 
onderneming wordt gerekend, is het onduidelijk wat er 
met dat laatste ondernemingsvermogen moet gebeuren. 
Wij bespreken hierna enkele onduidelijkheden. In on-
derdeel 5 gaan wij in op de mogelijke oplossingen.

4.2 100%-vrijstelling niet beperkt tot het objectieve 
ondernemingsvermogen?

4.2.1 Algemeen
Art. 35b lid 1 aanhef jo. onderdeel a SW 1956 bepaalt 
dat een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend  
van 100%: “indien de totale waarde van de objectieve 
onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft 
€ 1.060.298 niet te boven gaat”. Indien de objectieve 
onderneming bijvoorbeeld € 700.000 bedraagt, is dus de 
hele verkrijging vrijgesteld.

4.2.2 Verkrijging > € 1.000.000 en objectieve  
onderneming ≤ € 1.000.000
Een bijzondere uitkomst ontstaat in de situatie dat door 
de ‘eliminatie’ van het buitenvennootschappelijk onder-
nemingsvermogen niet zijnde onroerende zaken, de ob-
jectieve onderneming een waarde heeft van € 1.000.000 
(cijfer 2010) of lager, terwijl de verkrijging van het kind 
door het buitenvennootschappelijk verkregen onderne-
mingsvermogen groter is dan € 1.000.000. 

Voorbeeld 3
Schenker is firmant. De waarde van de objectieve onder-
neming van het samenwerkingsverband is € 900.000, 
waarvan € 450.000 (50%) het aandeel is van de schen-
ker. Daarnaast heeft de schenker een lening aan de fir-
ma verstrekt van € 800.000. Deze vordering behoort tot 
zijn buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. 
De schenker schenkt zijn firma-aandeel plus de vorde-
ring aan zijn kind. 

De verkrijging van het kind bedraagt € 1.250.000 
(450.000 + 800.000). Het relevante ondernemingsvermo-
gen voor de toepassing van de 100%- vrijstelling be-
draagt echter € 900.000. De vordering behoort immers 
niet tot het objectieve ondernemingsvermogen zoals ge-
definieerd in art. 7 lid 1 Uitvoeringsregeling schenk- en 
erfbelasting. 

Op grond van de letterlijke tekst van art. 35b lid 1  
onderdeel a SW 1956 is de verkrijging van kind 1 ad 
€ 1.250.000 volledig vrijgesteld. Het objectieve onder-
nemingsvermogen bedraagt immers € 900.000. Zou de 
andere firmant zijn aandeel met een waarde van 
€ 450.000 ook schenken, dan is bij zijn verkrijger de 
verkrijging ook volledig vrijgesteld. In totaal wordt de 
100%-vrijstelling dan voor € 1.700.000 benut. Duidelijk 
is dat de wetgever deze uitkomst niet voor ogen heeft 
gestaan. Uitgangspunt is immers dat de vrijstelling 
maximaal € 1.000.000 (cijfer 2010) per objectieve on-
derneming bedraagt. Bovendien wordt de 100%-vrijstel-
ling toegepast op ondernemingsvermogen dat niet tot 
de door de wetgever gedefinieerde objectieve onderne-
ming behoort. Ten slotte kunnen onwenselijke schokef-
fecten optreden. 

Voorbeeld 4
Een firma heeft twee firmanten. De waarde van de ob-
jectieve onderneming van het samenwerkingsverband is 
€ 1.000.000. De waarde van het firma-aandeel bedraagt 
bij beide firmanten € 500.000. Daarnaast heeft firmant 
1 een lening van € 300.000 verstrekt aan de firma. 
Deze lening behoort tot zijn buitenvennootschappelijk 
ondernemingsvermogen. Firmant 1 schenkt zijn firma-
aandeel plus de vordering aan zijn kind. Firmant 2 
schenkt ook zijn firma-aandeel aan zijn kind.

Omdat de objectieve onderneming waarop de verkrijging 
betrekking heeft het bedrag van € 1.000.000 niet te bo-
ven gaat, is bij beide kinderen hun verkrijging volledig 
vrijgesteld; in totaal dus € 1.300.000.

Stel nu dat de waarde van de objectieve onderneming 
€ 1 hoger is. De objectieve onderneming heeft dan een 
waarde van € 1.000.001. Deze situatie wordt bestreken 
door art. 35b lid 1 onderdeel b onder 2° en 3° SW 1956. 

30   Aan deze vrijstelling wordt overigens geen aandacht be-
steed.

31   Dit is op zijn zachtst gezegd conceptueel lastig te noemen. 
S.A. Stevens, t.a.p., par. 3.1.
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De vrijstelling zou maximaal € 1.000.000 moeten bedra-
gen. Het meerdere ad € 100.000 zou dan tegen 83% 
moeten worden vrijgesteld. Ook is het de bedoeling ge-
weest maximaal de waarde van de objectieve onderne-
ming volledig vrij te stellen (€ 800.000). Verdedigbaar 
is echter ook om bij verkrijger 1 een bedrag van 
€ 1.000.000 volledig vrij te stellen, omdat de verkrijger 
van fi rmant 2 geen beroep op de faciliteit kan doen.

4.3 Objectieve onderneming alleen relevant voor 
100%-vrijstelling?

Na toepassing van de 100%-vrijstelling, zou de rest van 
de verkrijging moeten zijn vrijgesteld tegen 83%. De 
83%-vrijstelling is echter alleen van toepassing ‘voor 
zover de waarde van het vermogen van de objectieve 
onderneming’ meer bedraagt dan € 1.000.000.36 Dit im-
pliceert dat tot de verkrijging behorend ondernemings-
vermogen dat niet tot de objectieve onderneming wordt 
gerekend, zoals buitenvennootschappelijk gehouden 
quota, zowel van de 100%-vrijstelling is uitgezonderd 
als van de 83%-vrijstelling. Ook hier is de fout in de 
wettekst waarschijnlijk het gevolg van de later aange-
brachte beperking van het objectieve ondernemingsver-
mogen (zie onderdeel 4.2.2). 

“De wetgever zou de 
wettekst aan moeten 

passen”

Er is naar onze mening geen reden te veronderstellen 
dat de wetgever de grondslag voor de 83%-vrijstelling 
heeft willen beperken tot het door hem gedefi nieerde 
objectieve ondernemingsvermogen.37 Immers, het is de 
bedoeling van het amendement geweest om aan kleine 
ondernemingen een extra vrijstelling van 10% te verle-
nen en deze niet de 83% vrijstelling te onthouden. In 
weerwil van de letterlijke tekst van de wet, geldt de be-
perking tot buitenvennootschappelijk gehouden onroe-
rende zaken naar onze mening dan ook alleen voor de 
toepassing van de 100%-vrijstelling. Zo ver ons bekend, 
gaat de Belastingdienst daar ook van uit. De wetgever 
zou de wettekst aan moeten passen naar de bedoeling 
en ook naar de wijze waarop deze in de praktijk wordt 
uitgelegd. Hierna gaan wij er steeds van uit dat de rest 
van de verkrijging is vrijgesteld tegen 83%.

In dit geval is € 1.000.000 tegen 100% vrijgesteld en 
€ 300.001 ‘slechts’ tegen 83%.32

De strikte uitleg van art. 35b lid 1 onderdeel a SW 1956 
leidt er dus toe dat in deze situatie de 100%-vrijstelling 
toch – zij het gedeeltelijk – het effect van een drempel-
vrijstelling heeft.33 De wetgever heeft echter, naar onze 
mening terecht, een voetvrijstelling willen invoeren.

De fout in de wet kan worden verklaard door het feit dat 
in eerste instantie ervan werd uitgegaan dat al het sub-
jectieve ondernemingsvermogen van de fi rmanten tot het 
objectieve ondernemingsvermogen zou behoren.34 Na de 
aangebrachte beperking in art. 7 Uitvoeringsregeling 
schenk- en erfbelasting tot buitenvennootschappelijke 
onroerende zaken kan er wel een verschil ontstaan en 
kan de verkrijging groter zijn dan het objectieve onder-
nemingsvermogen. De eerder voorgestelde wettekst is 
daarmee echter niet in overeenstemming gebracht, waar-
door de hiervoor geschetste gevolgen kunnen optreden.

4.2.3 Negatief vennootschapsaandeel
De situatie kan zich verder voordoen dat het vennoot-
schapsaandeel van de ene fi rmant groter is dan 
€ 1.000.000 en dat de andere fi rmant een vennoot-
schapsaandeel heeft met een negatieve waarde. Ook dan 
kan vermogen dat niet tot de objectieve onderneming 
behoort toch volledig worden vrijgesteld.

Voorbeeld 5
Het vennootschapsaandeel van fi rmant 1 heeft een 
waarde van € 1.100.000. Firmant 2 heeft – als gevolg 
van een negatieve kapitaalstand – een vennootschaps-
aandeel met een waarde van -/- € 300.000. Firmant 1 
schenkt zijn vennootschapsaandeel aan zijn kind.

De verkrijging van kind 1 bedraagt € 1.100.000. Door de 
negatieve kapitaalstand van fi rmant 2 ad € 300.000, is 
de waarde van de objectieve onderneming € 800.000.35 
Op grond van de letterlijke tekst van art. 35b lid 1 on-
derdeel a SW 1956 is de verkrijging ad. € 1.100.000 van 
het kind van fi rmant 1 helemaal vrijgesteld. Dat meer 
dan € 1.000.000 wordt vrijgesteld, is in ieder geval niet 
in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. 

32   Althans dit laatste is de bedoeling. Zie nader onderdeel 4.3.
33   In gelijke zin ‘Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Successie-

wet’, Aantekening 6.10.2, voorbeeld 2.
34   Zie onderdeel 3.2.1.
35   De vennootschap heeft weliswaar een aanspraak op fi rmant 

2 tot aanzuivering van zijn kapitaal, maar deze aanspraak 
maakt geen deel uit van de objectieve onderneming. In die 
zin maakt het voor de waarde van de objectieve onderne-
ming niet uit of beide fi rmanten ieder een kapitaalrekening 
hebben van € 400.000 of, zoals hier het geval is, de een 
€ 1.100.000 en de ander -/- € 300.000.

36   Zie art. 35b lid 1 onderdeel b  onder 3° SW 1956.
37   In gelijke zin S.A. Stevens, t.a.p., par. 3.1.
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4.4 Evenredige toerekening alleen voor het  
objectieve ondernemingsvermogen?

De 100%-vrijstelling is evenredig gerelateerd aan het 
deel van de objectieve onderneming dat de verkrijger 
verkrijgt. Om te bepalen voor welk deel de verkrijger 
gebruik kan maken van de 100%-vrijstelling, moet de 
verkrijging van de verkrijger worden gedeeld door de 
waarde van de objectieve onderneming en moet deze 
uitkomst worden vermenigvuldigd met € 1.000.000  
(cijfer: 2010). In onderdeel 2.3 hebben wij deze bere-
keningsmethodiek aan de hand van een voorbeeld geïl-
lustreerd. In dat voorbeeld behoorde het verkregen  
ondernemingsvermogen tot het objectieve onderne-
mingsvermogen. In die situatie werkt de vrijstelling  
zoals de wetgever deze voor ogen heeft gehad. Indien 
echter tot de verkrijging ondernemingsvermogen be-
hoort dat niet tot het objectieve ondernemingsvermo-
gen wordt gerekend, ontstaat er een probleem. 

Voorbeeld 6
Het voorbeeld is gelijk aan voorbeeld 1, alleen is nu 
sprake van buitenvennootschappelijk gehouden quota. 
De objectieve onderneming bedraagt dan € 2.000.000  
in plaats van € 2.800.000. De verkrijging van de kinde-
ren blijft gelijk. De toerekening van de 100%-vrijstel-
ling aan beide kinderen en de omvang van de 100%- 
vrijstelling ondergaan echter een wijziging, althans als 
dezelfde berekeningsmethodiek als bij voorbeeld 1 
wordt toegepast. Kind 1 heeft op grond van deze bere-
keningsmethodiek recht op € 900.000 (1.800.000/ 
2.000.000 x 1.000.000) helemaal vrij. De rest van zijn 
verkrijging ad € 900.000 is tegen 83% vrijgesteld. Kind 
2 heeft een 100%-vrijstelling van € 500.000 (1.000.000/ 
2.000.000 x 1.000.000) en het restant ad € 500.000 is 
vrij tegen 83%.38 In totaal wordt dus € 1.400.000 volle-
dig vrijgesteld. 

Hoewel in de Toelichting vorenstaande berekeningsme-
thodiek is voorgeschreven, strookt de uitkomst daarvan 
niet met de bedoeling van de wetgever. Bedoeld is im-
mers een vrijstelling met een absoluut plafond van 
€ 1.000.000 (cijfer 2010) per objectieve onderneming te 
verlenen. De hogere uitkomst wordt veroorzaakt door-
dat het buitenvennootschappelijk gehouden onderne-
mingsvermogen wel wordt meegenomen in de teller (de 
totale verkrijging van de verkrijger), maar niet in de 
noemer (het wettelijk gedefinieerde objectieve onderne-
mingsvermogen). Gelet op het absolute plafond van 
€ 1.000.000 en vanwege het feit dat is bedoeld om bui-
tenvennootschappelijk vermogen uit te sluiten van de 
100%-vrijstelling tenzij het onroerende zaken betreft, 
zou het naar onze mening rechtens juist zijn om in 
deze situatie de buitenvennootschappelijk gehouden 

quota voor de toepassing van de 100%-vrijstelling zowel 
uit de teller als uit de noemer te elimineren. Bij beide 
kinderen is dan € 500.000 helemaal vrijgesteld en de 
rest tegen 83%. Dit is de uitkomst die de wetgever naar 
onze mening voor ogen heeft gehad.39

4.5 Conclusie

De conclusie is dat art. 35b lid 1 SW 1956 onjuist is ge-
redigeerd, waardoor:
1.  meer dan € 1.000.000 volledig kan worden vrijge-

steld;
2.  ondernemingsvermogen dat niet tot het objectieve 

ondernemingsvermogen behoort volledig kan worden 
vrijgesteld; en

3.  er ongewenste schokeffecten kunnen optreden. 
De verklaring kan worden gevonden in het feit dat de 
wetgever zich onvoldoende heeft gerealiseerd wat de 
effecten zijn indien tot de verkrijging ondernemings-
vermogen behoort dat niet tot de objectieve onderne-
ming behoort. 

5 Mogelijke oplossingen

5.1 Wijzigen van de definitie van het objectieve  
ondernemingsvermogen

Indien de wetgever zou vasthouden aan het uitgangs-
punt dat van het buitenvennootschappelijk onderne-
mingsvermogen slechts de onroerende zaken deel kun-
nen uitmaken van de objectieve onderneming, zou een 
oplossing kunnen zijn om de 100%-vrijstelling alleen te 
verlenen over de waarde van het aldus gedefinieerde ob-
jectieve ondernemingsvermogen en tot maximaal de 
waarde van de objectieve onderneming. Het buitenven-
nootschappelijk gehouden ondernemingsvermogen – niet 
onroerende zaken – wordt dan zowel uit de teller als uit 
de noemer geëlimineerd. De uitkomst wordt vermenig-
vuldigd met € 1.000.000 of met de waarde van de objec-
tieve onderneming als deze lager is. Hierdoor wordt 
voorkomen dat 1) de 100%-vrijstelling de € 1.000.000 
(cijfer 2010) overschrijdt, 2) de 100%-vrijstelling wordt 
verleend over ondernemingsvermogen dat niet tot het 
objectieve ondernemingsvermogen behoort, en 3) de ge-
schetste schokeffecten in onderdeel 4.2.2 uitblijven. 

Voorbeeld 7
Idem als voorbeeld 3. Door de eliminatie van de waarde 
van de vordering uit de teller en uit de noemer is van 

38   Of zou dat moeten zijn. Zie onderdeel 4.3.

39   Het zou naar onze mening overigens wenselijk zijn om ook 
de quota tot het objectieve ondernemingsvermogen te reke-
nen. Dan zou de uitkomst gelijk zijn aan voorbeeld 1 en 
voor ieder van de verkrijgers aansluiten bij zijn bedrijfseco-
nomische gerechtigdheid tot het ondernemingsvermogen.
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Kind 1 verkrijgt € 600.000 en kind 2 € 100.000. Bij kind 
2 is de verkrijging helemaal vrijgesteld. De verkrijging 
van kind 1 heeft echter voor een bedrag van € 500.000 
geen betrekking op de objectieve onderneming en voor 
€ 100.000 wel. De hiervoor geschetste oplossing leidt er 
dan toe dat € 500.000 niet voor 100% is vrijgesteld, 
maar voor 83%. In totaal wordt dan € 200.000 helemaal 
vrijgesteld. Aangezien de onderneming in economische 
zin het bedrag van € 1.000.000 niet te boven gaat, zou 
echter, gelet op de doelstelling van de 100%-vrijstel-
ling, de totale waarde van € 700.000 geheel moeten 
worden vrijgesteld.

Deze uitkomst wordt veroorzaakt door de te beperkte defi -
nitie van het objectieve ondernemingsvermogen. Zou al het 
buitenvennootschappelijk gehouden ondernemingsvermo-
gen meedoen voor de 100%-vrijstelling, dan zou in dit 
voorbeeld de gehele verkrijging zijn vrijgesteld. Bovendien 
ontstaat door de beperkte defi nitie een ongelijkheid met 
de ‘eenmansondernemer’. In dat geval telt namelijk al het 
subjectieve ondernemingsvermogen mee voor de 100%-vrij-
stelling en zou € 700.000 vrijgesteld zijn. Hetzelfde geldt 
voor het geval het niet-kwalifi cerende buitenvennoot-
schappelijk gehouden ondernemingsvermogen in de fi rma 
zou zijn ingebracht. Dit komt ons willekeurig voor.

Naar onze mening zou een betere oplossing dan ook 
zijn om de eerder gegeven oplossing te combineren met 
het ‘loslaten’ van de objectieve onderneming zoals die 
thans is gedefi nieerd. Er zou niet langer moeten worden 
aangesloten bij het objectieve ondernemingsvermogen, 
maar bij het totale subjectieve ondernemingsvermogen 
van alle vennoten gezamenlijk.42 Bepaald zou dus moe-
ten worden dat 1) maximaal € 1.000.000 van het totale 
subjectieve ondernemingsvermogen wordt vrijgesteld, 
en 2) naar evenredigheid van het aandeel van de ver-
krijger in dat totale subjectieve ondernemingsvermogen. 
Hierdoor zou iedere verkrijger voor het ‘juiste’ deel van 
de onderneming aanspraak kunnen maken op de 
100%-vrijstelling. De omvang van de 100%-vrijstelling 
zou verder niet beïnvloed worden door het feit of spra-
ke is van een eenmanszaak, of van het feit dat het ver-
mogen al dan niet tot het fi rmavermogen behoort. 

5.2 Terug naar het oude stelsel

De in onderdeel 5.1 gegeven oplossing is nodig om de wer-
king van de 100%-vrijstelling in overeenstemming te bren-
gen met de bedoeling van de wetgever. Het is naar onze 
mening onontkoombaar dat rekening moet worden gehou-

de verkrijging van € 1.700.000 van kind 1 dan in totaal 
€ 450.000 (450.000/900.000 x 900.000) volledig vrijge-
steld. Op de resterende verkrijging van € 800.000 is de 
83%-vrijstelling van toepassing. Indien de andere fi r-
mant zijn aandeel zou schenken zou ook € 450.000 
(450.000/900.000 x 900.000) volledig zijn vrijgesteld. 
In totaal is dan € 900.000, zijnde de waarde van de ob-
jectieve onderneming, voor 100% vrijgesteld.

Bij verkrijgingen onder 
de € 1.000.000 wordt 

buitenvennootschappelijk 
ondernemingsvermogen 

‘slechts’ vrijgesteld 
tegen 83%

De oplossing om voor de toepassing van de 100%-vrij-
stelling ander buitenvennootschappelijk ondernemings-
vermogen daarvan volledig uit te sluiten, leidt echter 
tot uitkomsten die naar onze mening niet volledig stro-
ken met de gedachte achter de 100%-vrijstelling. Be-
doeld is namelijk om ten aanzien van mkb-ondernemin-
gen tot € 1.000.000 (cijfer 2010) een extra vrijstelling 
te geven van 10%-punten (ten opzichte van de eerder 
voorgestelde algehele 90%-vrijstelling) tegenover een 
verlaging van de 7%-punten van de voorgestelde 90%-
vrijstelling voor de grotere ondernemingen.40 Indien de 
100%-vrijstelling alleen wordt verleend over het thans 
gedefi nieerde objectieve ondernemingsvermogen, wordt 
dit doel niet steeds bereikt. Bij verkrijgingen onder de 
€ 1.000.000 wordt buitenvennootschappelijk onderne-
mingsvermogen ‘slechts’ vrijgesteld tegen 83% voor zo-
ver dit geen onroerende zaken betreft. Van een extra 
10%-vrijstelling is in zoverre geen sprake.41 

Voorbeeld 8
Een fi rma heeft twee fi rmanten. De onderneming van de 
fi rma heeft een waarde van € 200.000. Daarnaast heeft 
fi rmant 1 buitenvennootschappelijk ondernemingsver-
mogen van € 500.000. Dit betreft machines en inventa-
ris. De andere fi rmant heeft geen buitenvennootschap-
pelijk ondernemingsvermogen. Iedere fi rmant schenkt 
zijn ondernemingsvermogen aan zijn kind.

40   Zie onderdeel 2.1.
41   Zie voor een onevenwichtige uitkomst v an de 100%- vrijstel-

ling ook, ‘Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Successiewet’, 
Aantekening 6.10.2, voorbeeld 2. 

42   Hiertoe behoort dan ook het subjectieve ondernemingsvermo-
gen dat niet ter beschikking wordt gesteld aan het samenwer-
kingsverband (zie bijvoorbeeld voorbeeld 5). Dit is thans niet 
het geval. 



1047Weekblad fiscaal recht . 7156 . 25 augustus 2016

6 Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat de wettekst ter zake van 
de 100%-vrijstelling gebrekkig is geformuleerd. Wij on-
derschrijven de conclusie van de staatssecretaris dat de 
berekening van de 100%-vrijstelling geen problemen 
oplevert in de uitvoering, dan ook niet. Tevens wordt de 
doelstelling van de 100%-vrijstelling niet steeds be-
reikt. De belangrijkste oorzaak is dat de verkrijging van 
kwalificerend ondernemingsvermogen ex art. 35c SW 
1956 niet aansluit bij de definitie van het objectieve 
ondernemingsvermogen ex art. 35b. Dit zou opgelost 
kunnen worden door deze met elkaar in overeenstem-
ming te brengen en vervolgens de 100%-vrijstelling al-
leen te verlenen over het verkregen aandeel in de objec-
tieve onderneming met een maximum van € 1.000.000. 
Om recht te doen aan de doelstelling van de 100%-vrij-
stelling moet dan het totale subjectieve ondernemings-
vermogen tot de objectieve onderneming worden gere-
kend. Het restant van de verkrijging kan dan worden 
vrijgesteld tegen 83%.

Deze uitbreiding van de definitie van het objectieve on-
dernemingsvermogen verhoogt de uitvoeringslasten. Dit 
is echter onontkoombaar indien wordt vastgehouden 
aan de gedifferentieerde vrijstelling. Vanwege de uit-
voeringslasten is het daarom beter om de gedifferenti-
eerde vrijstelling af te schaffen en terug te keren naar 
het systeem van één vrijstellingspercentage.

den met het subjectieve ondernemingsvermogen van alle 
vennoten. Eventuele extra problemen in de uitvoering we-
gen niet op tegen deze juiste uitwerking van de 100%- 
vrijstelling en tegen de schokeffecten die anders kunnen 
ontstaan. Dit neemt niet weg dat de 100%-vrijstelling voor 
de uitvoering complex is en nog complexer zal worden. De 
stelling van de staatssecretaris dat de berekening niet tot 
uitvoeringsproblemen leidt, is naar onze mening niet juist. 
De berekening is van zichzelf weliswaar geen probleem, 
maar om deze berekening te kunnen maken, moet worden 
vastgesteld welk ondernemingsvermogen meedoet voor de 
toepassing van de 100%-vrijstelling en wat de waarde 
daarvan is. De verkrijger moet zichzelf daarvoor inzage 
verschaffen in de fiscale balans van de medefirmanten van 
de erflater of schenker en bovendien moet worden bepaald 
wat de waarde is van het subjectieve ondernemingsvermo-
gen van de medefirmanten.

En dat is voor zowel de Belastingdienst als de onderne-
mers wel een probleem.43 Wij menen dan ook dat af-
scheid moet worden genomen van de gedifferentieerde 
vrijstelling en dat terug moet worden gekeerd naar het 
systeem van één vrijstellingpercentage.44 

43   Niet voor niets heeft Staatssecretaris De Jager het amende-
ment ontraden. Kamerstukken II 2009/10, 31 930 nr. 60,  
p. 6-7 en Kamerstukken II 2009/10, 31 930 nr. 60, p. 11.

44   In de literatuur wordt hier ook op aangedrongen. Zie noot 6. 


