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Mw. mr. M.J. Hoogeveen [1]

Belastingheffing als onderdeel van het financieringsprobleem [2]

Bij bedrijfsopvolgingen wordt de financiering vaak als grootste knelpunt genoemd. Dat blijkt in de praktijk veel 

minder het geval te zijn. Dat vereist een heroverweging van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Of de overheid zou 

moeten ingrijpen bij financieringsproblemen is afhankelijk van de vraag of sprake is van marktfalen op de 

financieringsmarkt. De fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bieden de ondernemer faciliteiten zonder dat vaststaat 

dat zich liquiditeitsproblemen voordoen en zonder dat hij daarvoor een prijs hoeft te betalen. Ze gaan bovendien 

verder dan alleen het wegnemen van liquiditeitsproblemen. De conclusie is dat de overheid de grootste faciliteiten 

verleent aan de groep ondernemingen die dat het minst nodig heeft, althans beoordeeld vanuit de financiële 

positie van de overgenomen ondernemingen.

1. Inleiding

Ter voorkoming van liquiditeitsproblemen bij de bedrijfsopvolging als gevolg van de belastingheffing heeft de 

wetgever diverse fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in het leven geroepen. De fiscaliteit wordt in de praktijk 

echter niet als groot probleem genoemd. Het vinden van een goede bedrijfsopvolger en de financiering van de 

overname vormen veruit de belangrijkste knelpunten. [3] Hierbij blijkt het voor kleine ondernemingen extra lastig te 

zijn om een kredietaanvraag gehonoreerd te krijgen. [4]

De eerste stelling die ik tijdens het WFR Fiscaal café heb verdedigd, is dat de belastingheffing als onderdeel van 

het financieringsprobleem wel een belangrijk knelpunt kan zijn. De tweede stelling is dat - aangezien sprake is 

van een financieringsprobleem - de oplossing voor dat probleem vanuit die invalshoek zou moeten plaatsvinden. 

De derde stelling is dat fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten daarvoor niet het meest effectieve middel zijn.

2. Stelling 1: belastingheffing is onderdeel van het financieringsprobleem

De belastingheffing is te beschouwen als een onderdeel van het financieringsprobleem van de bedrijfsopvolging. 

[5] Immers de overdrager moet in geval van verkoop de inkomstenbelasting uit de koopsom betalen en is dus 

mede afhankelijk van het feit of de koper de koopsom gefinancierd kan krijgen. In geval van schenking of 

vererving vormt de over de verkregen onderneming verschuldigde schenk- en erfbelasting in economische zin "de 

koopsom" voor de onderneming. Ook deze "koopsom" zal door de overnemer gefinancierd moeten worden. De 

belastingheffing ter zake van de bedrijfsoverdracht vormt, als element van het genoemde financieringsprobleem, 

wel een knelpunt voor de praktijk indien dat financieringsprobleem zich voordoet.



3. Stelling 2: belastingheffing behandelen als een financieringsprobleem

Aangezien sprake is van een financieringsprobleem moet voor de oplossing van dat probleem worden 

aangesloten bij de wijze waarop de overheid in het algemeen omgaat met financieringsproblemen. Of de overheid 

zou moeten ingrijpen bij financieringsproblemen is afhankelijk van de vraag of sprake is van marktfalen op de 

financieringsmarkt. [6] Indien er rationeel gezien redenen bestaan voor de bank om de financiering niet te 

verstrekken, is dat op zich geen reden voor de overheid om in te grijpen, ervan uitgaande dat de markt 

functioneert. Het niet kunnen verkrijgen van een financiering is dan het gevolg van marktwerking. [7] Indien op de 

markt geen financiering kan worden verkregen voor een bedrijfsopvolging, terwijl daarvoor rationeel gezien geen 

reden bestaat, kan de overheid overgaan tot het treffen van maatregelen. Dit wordt ook door de Minister van 

Financiën onderkend: [8]

"Bij legitimiteit gaat het om de vraag of er een reden is voor overheidsingrijpen. Dit hangt primair af van de vraag 

of de markt suboptimale uitkomsten oplevert."

Indien geen sprake is van permanent marktfalen van de financieringsmarkt, moet de overheid volgens Boot en 

Ligterink volstaan met faciliteren (het marktproces beter laten verlopen) en niet interveniëren (financieren of 

overnemen van risico's), omdat de overheid anders risico's overneemt, waarvoor de ondernemer zelf 

verantwoordelijk is. Nog belangrijker is echter dat de markt dan onvoldoende prikkels krijgt om 

informatieproblemen het hoofd te bieden. [9]

De huidige fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, zoals doorschuifregelingen en vrijstellingen, voldoen niet aan de 

hiervoor weergegeven uitgangspunten. De ondernemer worden faciliteiten geboden zonder dat vaststaat dat zich 

liquiditeitsproblemen voordoen en zonder dat hij daarvoor een prijs hoeft te betalen. De faciliteiten gaan 

bovendien verder dan alleen het wegnemen van liquiditeitsproblemen. Voor de heffing van schenk- en 

erfbelasting wordt bijvoorbeeld een gedifferentieerde vrijstelling verleend van deels 100% en deels 83% van de 

waarde going concern. Daarmee neemt de overheid de "koopsom" van de bedrijfsopvolging bijna volledig voor 

haar rekening (risico-overneming). Het oplossen van liquiditeitsproblemen dwingt echter niet tot het treffen van 

een vrijstelling. [10] Zwemmer merkt terecht op: [11]

"Uitgangspunt zou moeten zijn dat liquiditeitsmoeilijkheden uitsluitend kunnen worden opgelost door het treffen 

van betalingsregelingen."

Kennelijk is de wetgever van mening dat sprake is van marktfalen en dat het de taak van de overheid is om de 

problemen die daardoor ontstaan, weg te nemen. Onderzoek ter zake heeft echter nooit plaatsgevonden. [12]

Hoewel sprake is van een financieringsprobleem, wordt het probleem niet als zodanig door de overheid 

behandeld. Naar mijn mening zou dat wel moeten gebeuren.



4. Stelling 3: belastingmaatregelen zijn niet het meest effectieve middel

Ervan uitgaande dat de overheid maatregelen zou moeten treffen om de financieringsproblemen bij de 

bedrijfsopvolging het hoofd te bieden, kan verder de vraag worden gesteld of het verlenen van belastingfaciliteiten 

zich daartoe het beste leent. Naar mijn mening is dat niet het geval, omdat de koper van een onderneming niet, of 

beperkt, gebruik kan maken van de faciliteiten voor de inkomstenbelasting. [13] Daar komt bij dat het effect van de 

faciliteiten voor de inkomstenbelasting in de gevallen dat er gebruik van kan worden gemaakt, beperkt is en dat zij 

willekeurig uitwerken omdat het effect afhankelijk is van het al dan niet aanwezig zijn van stille reserves. Van de 

vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting kan de koper verder in het geheel geen gebruikmaken.

De wetgever verleent de meest vergaande faciliteiten in de situatie waarbij een bedrijfsopvolging gestalte krijgt via 

een schenking of vererving. Kennelijk is de aanname geweest dat de bedrijfsopvolgingen krachtens schenking en 

erfrecht de meeste begeleiding nodig hebben. Uit een analyse die ik samen met Vernooij heb uitgevoerd, blijkt 

dat deze aanname in zijn algemeenheid niet juist is. [14] Eerder is het tegendeel waar. De conclusie is dat de 

overheid de grootste faciliteiten verleent aan de groep ondernemingen die dat het minst nodig heeft, althans 

beoordeeld vanuit de financiële positie van de overgenomen ondernemingen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn 

in die zin niet effectief. [15] Bezien zou moeten worden of op enigerlei wijze de koper van de onderneming niet 

meer zou moeten worden gefacilieerd en de begiftigde, respectievelijk de bedrijfsopvolger krachtens erfrecht 

minder. Beter gezegd: beiden zouden dezelfde faciliteiten ten deel moeten vallen. Alsdan gaat van de faciliteiten 

geen economische verstorende werking uit. Dit kan niet via het treffen van fiscale maatregelen, omdat deze, 

zoals gezegd, willekeurig uitwerken. Eerder zou kunnen worden gedacht aan het treffen van een niet-

belastinggerelateerde kredietfaciliteit speciaal ingericht voor bedrijfsopvolgingen.

5. Conclusie

Ter zake van bedrijfsopvolgingen wordt het verkrijgen van een financiering in de praktijk het vaakst als knelpunt 

genoemd. De fiscaliteit neemt als knelpunt een bescheiden plaats in. De belastingheffing is echter te beschouwen 

als een onderdeel van de financiering van de onderneming. Het oplossen van een financieringsprobleem is 

afhankelijk van de vraag of het niet kunnen verkrijgen van de financiering het gevolg is van marktfalen of dat de 

markt gewoon haar werk doet. Alleen in het eerste geval bestaat reden om in te grijpen, waarbij het echter de 

vraag is of dit zo vergaand moet gebeuren als thans gebeurt. Verder is het verlenen van fiscale maatregelen niet 

het meest effectieve middel, omdat het effect daarvan afhankelijk is van de mate waarin belastingheffing optreedt. 

Een niet- belastinggerelateerde kredietfaciliteit speciaal ingericht voor bedrijfsopvolgingen is het lonkend 

perspectief.
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