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7Voorwoord

VOORWOORD
Het Fiscaal Instituut Tilburg (Tilburg University) en BDO Accountants & Adviseurs zijn een 
samenwerkingsverband aangegaan in de vorm van het BDO Private Wealth Tax Fund. Dit 
Fonds heeft tot doel onderzoek te verrichten en kennisoverdracht te bewerkstelligen op 
het terrein van de nationale en internationale fi scale aspecten aangaande privépersonen en 
hun vermogen in de breedste zin des woords. In 2009 en 2010 is aandacht besteed aan de 
wijzigingen in de SW 1956, die met ingang van 1 januari 2010 van kracht zijn geworden. In 
2011 staat de vraag centraal of de vrijstelling in de SW 1956 voor het verkrijgen van onderne-
mingsvermogen zou moeten worden gewijzigd van een verkrijgersfaciliteit naar een boedelfa-
ciliteit. De huidige vormgeving leidt ertoe dat indien er meerdere erfgenamen zijn en maar 
één voortzetter een deel van de vrijstelling niet kan worden benut. De Tweede Kamer heeft bij 
herhaling gevraagd om een boedelfaciliteit en ook in de literatuur wordt aangegeven dat een 
boedelfaciliteit de voorkeur verdient. De staatssecretaris heeft de invoering van een boedelfa-
ciliteit steeds afgehouden, onder andere met het argument dat de vrijstelling alleen aan de 
voortzetter hoeft te worden verleend. Wel heeft hij naar aanleiding van een ingediende motie 
toegezegd onderzoek te doen naar de invoering van een boedelfaciliteit. Dit onderzoek heeft 
nog niet plaatsgevonden. Reden voor het BDO Private Wealth Tax Fund om onderzoek te 
doen naar de wenselijkheid en mogelijkheid om een boedelfaciliteit in te voeren.

Y.J.M. Pijpers onderwerpt in haar bijdrage Historisch perspectief van de bedrijfsopvolgings-
vrijstelling de argumenten van de wetgever om geen boedelfaciliteit in te voeren aan een 
kritische beschouwing. Tevens onderzoekt zij wat nu precies onder een boedelfaciliteit zou 
moeten worden verstaan. Of de huidige vrijstelling voldoet aan de wensen van de praktijk is 
onderzocht door M.J.A.M. van Gijlswijk en T.N. Peters van Neijenhof in hun bijdrage Bedrijfs-
opvolgingsregelingen anno 2012. Ervaringen/knelpunten in de praktijk. Daartoe is gebruik 
gemaakt van een enquête. De auteurs gaan onder andere in op de vraag in hoeverre de voort-
zettingseis de vormgeving van bedrijfsopvolgingen beïnvloedt. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst 
onderzoekt in de bijdrage Boffen met een boedelfaciliteit? of een boedelfaciliteit soelaas biedt 
voor gesignaleerde problemen in de praktijk en welke aanpassingen dit vergt in de huidige 
regelingen. De vrijstelling beoogt te voorkomen dat de onderneming vanwege de heffi ng van 
schenk- of erfbelasting moet worden gestaakt. Aan de hand van een dossieronderzoek onder 
232 successierechtdossiers is onder andere onderzocht of de belasting uit de boedel of uit de 
verkrijging van de voortzetter kan worden betaald. M.J. Hoogeveen bespreekt de resultaten 
van dit onderzoek in de bijdrage Noodzaak (boedel)vrijstelling voor ondernemingsvermogen.

M.J. Hoogeveen
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1 Daarnaast is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting 

 het ondernemingsvermogen dat is toe te rekenen 

 aan het verschil tussen de liquidatiewaarde en de 

 waarde going concern. Voor de resterende te 

 betalen erf- of schenkbelasting kan voor een 

 periode van tien jaar rentedragend uitstel van 

 betaling worden verkregen. De bedrijfsopvolgings-

 faciliteiten in de SW 1956 zijn vastgelegd in art. 

 35b e.v. 

 2 Art. 25, dertiende lid IW 1990.

 

3 Overigens bestond er voor de landbouw reeds de 

 mogelijkheid om de onderneming te waarderen op 

 een lagere waarde dan de liquidatiewaarde. Zie o.a. 

 de vervallen resolutie van 30 juni 1987, nr. 287-9104, 

 BNB 1987/255 (waarde in verpachte staat). Hieraan 

 besteed ik geen nadere aandacht.  

HISTORISCH PERSPECTIEF
VAN DE BEDRIJFS-

OPVOLGINGSVRIJSTELLING
mr. Y.J.M. Pijpers

1 Inleiding

Met ingang van 1 januari 2010 is de bedrijfsopvolgingsregeling in de SW1956 gewijzigd. Kort 
gezegd komt de huidige faciliteit er op neer dat ondernemingsvermogen tot een waarde van 
€ 1.006.000 volledig is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting en dat het meerdere voor 83% is 
vrijgesteld.1 De vrijstelling is voorbehouden aan degene die ondernemingsvermogen verkrijgt. 
De erfgenaam die alleen maar een onderbedelingsvordering verkrijgt kan geen gebruik maken 
van de vrijstelling, maar kan uitsluitend verzoeken om rentedragend uitstel van betaling voor een 
periode van tien jaar.2 De wetgever geeft als argument voor dit verschil in fi scale behandeling 
onder meer aan dat een vrijstelling alleen gerechtvaardigd is voor degene die de onderneming 
voortzet en dat er geen aanleiding bestaat om een vrijstelling van belasting te verlenen aan 
iemand die uit de nalatenschap uiteindelijk slechts een bedrag aan geld ontvangt. De wetgever 
huldigt dit standpunt reeds vanaf 1997.

Vóór 1997 bestond de bedrijfsopvolgingsregeling uit alleen een betalingsregeling. Deze betalings-
regeling stond echter open voor zowel de verkrijger van het ondernemingsvermogen als voor 
degene die een vordering verkreeg, waarvan de waarde correspondeerde met het ondernemings-
vermogen. Met ingang van 1 januari 1997 wordt er in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling 
dus een onderscheid gemaakt in de fi scale behandeling van degene die ondernemingsvermogen 
verkrijgt en de niet-opvolger binnen dezelfde nalatenschap die een vordering verkrijgt die aan 
het ondernemingsvermogen is gerelateerd. De consequentie van dit systeem is dat als een aantal 
erfgenamen binnen dezelfde nalatenschap (waarbinnen zich bedrijfsvermogen bevindt) voor 
gelijke delen erft, hun netto verkrijging aanzienlijk kan verschillen, indien niet alle erfgenamen 
gelijk delen in het ondernemingsvermogen. In de praktijk kan dit tot onevenwichtigheden leiden. 
Zie hiervoor nader de bijdrage van Van Gijlswijk en Peters van Neijenhof, ‘Bedrijfsopvolgings-
regelingen anno 2012. Ervaringen en knelpunten in de praktijk’ in deze bundel. Daarnaast kan 
de vraag worden gesteld of de argumenten die de wetgever hanteert om verkrijgers in eenzelfde 
nalatenschap fi scaal gezien niet gelijk te behandelen vanuit principieel oogpunt wel juist zijn. 
De verkrijger met een onderbedelingsvordering draagt immers ook bij aan de continuïteit van 
de onderneming, aangezien hij zijn aandeel in het vermogen van de erfl ater in de onderneming 
laat zitten en (meestal) de vordering niet kan opeisen.

In paragraaf 2 zal eerst worden gestart met een historisch overzicht van de bedrijfsopvolgings-
faciliteiten tot en met heden. Hieruit blijken de argumenten van de wetgever om alleen een 
vrijstelling te verlenen aan de verkrijger van het ondernemingsvermogen. De wetgever wil er 
voorlopig niet aan om de bedrijfsopvolgingsregeling als boedelfaciliteit vorm te gegeven. 
Hierbij is overigens niet helemaal duidelijk wat onder een boedelfaciliteit moet worden verstaan. 
In paragraaf 3 komt dan ook de vraag aan de orde wat onder een boedelfaciliteit moet worden 
verstaan. In paragraaf 4 wordt de keuze van de wetgever om alleen een vrijstelling te verlenen 
aan de verkrijger van het ondernemingsvermogen aan een kritische beschouwing onderworpen. 
Ik sluit deze bijdrage af met een conclusie in paragraaf 5.

2 Een historisch overzicht

2.1  Inleiding
Met ingang van 1 januari 1997 wordt er in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling een onder-
scheid gemaakt in de fi scale behandeling van degene die ondernemingsvermogen verkrijgt en 
de niet-opvolger binnen dezelfde nalatenschap die een vordering verkrijgt die aan het onder-
nemingsvermogen is gerelateerd.3 In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van 
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4 De verschillende perioden zijn ontleend aan 

 M.J. Hoogeveen, Kwaliteit van de fi scale bedrijfs-

 opvolgingswetgeving (Diss. Tilburg), Den Haag: 

 SDU 2011, p. 294-322.

5 Kamerstukken II 1953/54, 915, nrs. 6 en 7. 

6 Art. 65, eerste lid (oud) SW 1956. 

7 Kamerstukken II 1983/84, 18 226, nrs. 1-3, p. 3-4.

8 Kamerstukken II 1983/84, 18 226, nr. 21, p. 1. 

9  Kamerstukken II 1983/84, 18 226, nrs. 1-3, p. 4. 

de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting met betrekking tot de vraag wie 
van welke faciliteit gebruik kan maken. Er worden verschillende periodes onderscheiden vanaf 
de periode vóór 1981 tot en met heden.4

2.2  Periode vóór 1981
Vóór 1981 gold een algemene betalingsregeling op grond waarvan voor bijzondere gevallen 
uitstel van betaling kon worden verleend. Art. 65 (oud) SW 1956 luidde:

 ‘Door of namens Onze Minister van Financiën kan in bijzondere gevallen uitstel van 
 betaling worden verleend.’

Er werden in de wettekst geen inhoudelijke eisen gesteld aan de toepassing van de faciliteit. Er 
werd met andere woorden geen onderscheid gemaakt tussen de verkrijging van ondernemings-
vermogen en van niet-ondernemingsvermogen. De wetgever gaf wel aan dat het wenselijk werd 
geoordeeld om voor de gevallen van vererving van een bedrijf een soepele betalingsregeling in 
te voeren. Daarnaast merkte de wetgever op dat hij bereid was de ambtenaren te instrueren 
deze bepaling zo nodig op soepele wijze toe te passen.5 Hiertoe werd in paragraaf 49 Leidraad 
SW 1956 uitdrukkelijk geregeld dat ondernemingsvermogen extra aandacht behoefde. Bijzondere 
aandacht ging uit naar verzoeken die hun grond vonden in (niet langs andere weg op te vangen) 
liquiditeitsmoeilijkheden van het bedrijf dat krachtens overlijden overging en ingeval de bijzondere 
aard van het vererfde vermogen daartoe aanleiding gaf. Er werd overigens niet met zoveel 
woorden een voortzettingsvereiste gesteld. Mogelijk dat de ontvanger in het kader van de 
toewijzing van een verzoek om uitstel van betaling in de praktijk deze voorwaarde wel stelde.

2.3 Periode 1981-1984
De betalingsregeling zoals die gold met ingang van 1981 hield in dat de ontvanger uitstel van 
betaling kon verlenen in geval van verkrijging van niet ter beurze genoteerde aandelen in een 
onderneming of van vermogen in een onderneming, indien zonder dit uitstel de voortzetting 
van de onderneming in gevaar zou komen en in andere bijzondere gevallen. De regeling gold dus 
niet uitsluitend voor verkrijgers van ondernemingsvermogen. Er werd slechts geëxpliciteerd dat
 de faciliteit in ieder geval gold voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. De betalings-
regeling hield in dat gedurende vijf jaar rentedragend uitstel van betaling werd verleend. In art. 65 
(oud) SW werd niet de voorwaarde gesteld dat de onderneming ook door de verkrijgers moest 
worden voortgezet.6 Het is aannemelijk dat de ontvanger deze voorwaarde in de praktijk wel stelde.

2.4  Periode 1984-1990
Met ingang van 1 januari 1984 werd de betalingsfaciliteit opgenomen in art. 59a (oud) SW 1956 
jo. art. 10a (oud) UB SW 1956. De faciliteit hield kort gezegd in dat ingeval van onvoldoende 
middelen de belasting in vijf jaarlijkse termijnen mocht worden betaald. Vanwege de ‘onvoldoende 
middelentoets’ kon het uitstel renteloos worden. De faciliteit had tot doel het voorkomen van 
liquiditeitsproblemen indien de verkrijgers van de onderneming het voornemen hadden om de 
onderneming voort te zetten.7 De betalingsregeling was dus specifi ek bedoeld voor de verkrijging 
van ondernemingsvermogen. Dit betrof de verkrijging van een IB-onderneming, maar ook de 
verkrijging van aandelen die in het vermogen van de erfl ater of schenker een zelfde plaats innemen 
(een aanmerkelijk belang). De regeling was gebaseerd op de gedachte dat:8

 ‘(…) indien bij de verkrijging van ondernemingsvermogen niet voldoende ander vermogen 
 overgaat om het over de verkrijging verschuldigde schenkings- of successierecht te 
 betalen zich een liquiditeitsprobleem kan voordoen zodat er aan het ondernemings-
 vermogen gelden moeten worden onttrokken om het verschuldigde recht te voldoen. 
 Dit kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.’

Het voortzetten van de onderneming was eveneens een uitdrukkelijke voorwaarde voor toe-
passing van de faciliteit, wat ook in de rede ligt:9 

 ‘Zou de onderneming worden verkocht of geliquideerd, dan is er immers geen reden om 
 de betalingsregeling van toepassing te laten zijn, omdat in deze gevallen gelden vrij 
 worden gemaakt. Op deze voorwaarde zullen enkele uitzonderingen worden toegestaan.’ 
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10 Met een verdeling van het ondernemings-

 vermogen na overlijdensdatum werd, net als 

 onder de huidige wetgeving (art. 35f SW 1956), 

 al rekening gehouden. De voorwaarde dat de 

 verdeling binnen twee jaar na het overlijden moest 

 plaatsvinden gold nog niet. Zie voor commentaar 

 op deze regeling I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘De voor-

 gestelde wijzigingen van de Successiewet 1956’, 

 WFR 2001/1388. Zij merkt op dat een en ander zich 

 niet verhoudt met het uitgangspunt dat successie-

 recht is verschuldigd naar de toestand op de sterf-

 datum; de verdeling zou eigenlijk geen betekenis 

 mogen hebben voor de hoogte van het ver-

 schuldigde successierecht. Aangezien alleen de 

 voortzetter van de onderneming in aanmerking 

 komt voor de vrijstelling, moet de verdeling echter 

 wel een rol spelen. Gebeurt dit niet, dan zou een 

 deel van de vrijstelling verloren gaan.       

11 Met ingang van 1 januari 1996 werd deze uitstel-

 periode verlengd tot tien jaar, omdat het uitstel 

 over een periode van vijf jaren te kort zou zijn om 

 een substantiële bijdrage te leveren aan het 

 wegnemen van liquiditeitsproblemen, Kamer-

 stukken II 1995/96, 24 428, nr. 3, p. 14. Art. 25, 

 derde lid IW 1990 bestaat overigens nog steeds. 

 Op grond van het huidige derde lid kan uitstel van 

 betaling worden verkregen voor ten hoogste tien 

 jaren in de gevallen waarin belastingaanslagen in 

 de schenk- of erfbelasting zijn opgelegd en door 

 de voldoening daarvan zonder uitstel een sociaal-

 economisch dan wel cultureel belang in gevaar zou 

 komen en dat uitstel niet of onvoldoende mogelijk 

 is ingevolge de overige leden van dit artikel. 

12 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 75. 

13 Art. 26, vierde lid (oud) IW 1990 jo. art. 6a (oud) 

 UR IW 1990 (kwijtscheldingsregeling) en art. 25, 

 negende lid (oud) IW 1990 jo. art. 6 (oud) UR IW 

 1990 (betalingsregeling). Uitstel van betaling werd 

 niet verleend indien de verkrijging voldoende 

 middelen bevatte om het schenkings- of successie-

 recht te kunnen voldoen. 

14 Kamerstukken II 1993/94, 22 860, nr. 4, p. 4.

15 Ingeval van vererving moest de verkrijger vijf 

 jaar voortzetten; ingeval van schenking tien jaar. 

16 Kamerstukken II 1997/98, 25 688, nr. 3, p. 21. 

17 Kamerstukken II 1997/98, 25 688, nr. 6, p. 8. 

Van belang is verder dat voor het eerst uitdrukkelijk werd aangegeven dat de betalingsregeling 
ook gold indien een onderbedelingsvordering werd verkregen waarvan de waarde correspondeert 
met het in de nalatenschap aanwezige ondernemingsvermogen. Op grond van art. 10a UB SW 
1956 werd namelijk de onderneming geacht te zijn voortgezet door de verkrijger van ondernemings-
vermogen, die zijn aandeel in het ondernemingsvermogen had overgedragen aan één of meer 
van de medeverkrijgers tegen verkrijging van een vordering, mits de vordering niet geheel of 
gedeeltelijk werd voldaan. Voorwaarde was dat de medeverkijger(s) (aan wie was overgedragen) 
de onderneming voortzette(n).10 De betalingsregeling was dus zowel van toepassing op degene 
die (uiteindelijk) het ondernemingvermogen verkreeg, als op degene die een met het ondernemings-
vermogen corresponderende onderbedelingsvordering kreeg. 

2.5 Periode 1990-1997
Met ingang van 1 juni 1990 is de betalingsregeling die in 1984 was ingevoerd, opgenomen in 
de IW 1990. Art. 25, derde lid IW 1990 luidde vanaf die datum:

 ‘Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot 
 het verlenen van uitstel van betaling voor de duur van ten hoogste vijf11 jaren in de gevallen 
 waarin belastingaanslagen in de rechten van successie of schenking zijn opgelegd en 
 door de voldoening daarvan zonder uitstel een sociaal-economisch dan wel cultureel 
 belang in gevaar zou komen.’

De tekst van art. 25, derde lid IW 1990 was niet gelijk aan die van zijn voorganger, art. 59a (oud) 
SW 1956. Volgens de wetgever is vanuit een oogpunt van deregulering en eenvoud van regel-
geving afgezien van dezelfde tekst. De uitstelregeling van art. 59a (oud) SW 1956 werd namelijk 
zeer beperkt toegepast, zodat een specifi eke bepaling voor ondernemingsvermogen niet nodig 
leek. De wetgever merkte daarbij wel op dat met het vervangen van art. 59a (oud) SW 1956 
door art. 25, derde lid (oud) IW 1990 niet werd beoogd enige materiële beperking aan te brengen 
in de toepassing van art. 59a SW 1956.12 In art. 3 UB IW 1990 werd dan ook aangegeven dat 
uitstel van betaling werd verleend indien tot de verkrijging ondernemingsvermogen behoorde 
en er onvoldoende middelen waren om de belasting te voldoen. In art. 4, tweede lid UB IW 1990 
werd verder uitdrukkelijk bepaald dat een vordering op een medeverkrijger ter zake van onder-
nemingsvermogen of aanmerkelijkbelangaandelen eveneens als ondernemingsvermogen kon 
worden aangemerkt. Voorwaarde was dat de medeverkrijger de onderneming zou voortzetten. 
De betalingsregeling was dus zowel van toepassing op degene die (uiteindelijk) het ondernemings-
vermogen verkreeg, als op degene die een met het ondernemingsvermogen corresponderende 
onderbedelingsvordering kreeg.

2.6 Periode 1997-2002
Met ingang van 1 januari 1997 werd de eerste kwijtscheldingsfaciliteit in de wet opgenomen. 
De faciliteit hield kort gezegd in dat de belasting over 25% van de waarde van het verkregen 
ondernemingsvermogen werd kwijtgescholden en voor het resterende gedeelte werd tien jaar 
renteloos uitstel van betaling verleend.13 De kwijtschelding hield in dat voor het eerst materieel 
gezien een vrijstelling werd verleend. Eerder nog was de wetgever van mening dat een vrijstelling 
niet zou passen in de systematiek van de SW 1956, welke tot doel heeft al hetgeen te belasten 
dat krachtens erfrecht wordt verkregen.14

De vrijstelling werd alleen verleend indien ondernemingsvermogen werd verkregen en de verkregen 
onderneming werd voortgezet door de verkrijger en dus niet voor de verkrijging van een vordering.15 
Dit laatste is een bewuste keuze geweest van de wetgever. De wetgever merkt hierover op:16

 ‘Dit betekent dat geen kwijtschelding wordt verleend van rechten die kunnen worden 
 toegerekend aan een verkregen vordering op een medeverkrijger ter zake van door deze 
 medeverkrijger verkregen ondernemingsvermogen. Er bestaat immers geen aanleiding 
 om kwijtschelding van recht te verlenen aan iemand die uit de nalatenschap uiteindelijk 
 slechts een bedrag aan geld ontvangt.’

De wetgever merkt verder op dat degene met een vordering op de voortzetter geen ondernemings-
risico draagt en derhalve niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.17 Voorts zou door het 
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18 Zie voor kritiek hierop M.J. Hoogeveen, Schenken 

 en vererven van ondernemingsvermogen, FED 

 Fiscale Brochures, Deventer: Kluwer 2004, p. 193.

19 De kinderen kunnen wel verzoeken om rente-

 dragend uitstel van betaling op grond van art. 25, 

 dertiende lid IW 1990. 

20 Het verkleinen van het erfdeel van de langstlevende  

 is ingegeven vanuit een (mogelijke) besparing van 

 erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende 

 echtgenoot. 

21 In testamenten treft men overigens vaak een 
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 gemaakt.

22 M.J. Hoogeveen, ‘Faciliteiten bij het schenken 

 en nalaten van aanmerkelijkbelangaandelen’, 

 TFO 1998/253, § 3.3.4. 

23 Het uitstel werd niet verleend indien de verkrijging 

 voldoende middelen bevatte om het successie-

 recht te kunnen voldoen. Zie art. 25, negende lid, 

 onderdeel c, IW 1990 (oud) jo. art. 6 UR IW 

 1990 (oud).

24 Werkgroep modernisering successiewetgeving 

 onder leiding van Moltmaker, ‘De warme, de koude 

 en de dode hand’, 13 maart 2000, Kamerstukken II 

 2000/01, 27 789, nr. 1. 

toepassen van de kwijtscheldingsregeling op de onderbedelingsvordering de faciliteit deels dubbel 
worden toegepast.18 Met betrekking tot dit laatste punt is van belang dat hoewel in de visie van 
de wetgever het gehele ondernemingsvermogen wordt gefacilieerd, er situaties denkbaar blijven 
waarbij feitelijk een deel van het ondernemingsvermogen niet gefacilieerd wordt, omdat niet 
meer kan worden kwijtgescholden dan aan erfbelasting is verschuldigd. Ook onder de huidige 
wetgeving kan dit nog spelen, bijvoorbeeld bij de verdeling van een nalatenschap op grond van 
de wettelijke verdeling. De kinderen krijgen een niet opeisbare vordering op de langstlevende 
ter grootte van hun erfdeel. Als gevolg van de wettelijke verdeling komen ook de aandelen in de 
materiële onderneming toe aan de langstlevende. Aangezien alleen de verkrijger van het onder-
nemingsvermogen een beroep kan doen op de vrijstelling, is dit recht voorbehouden aan de 
langstlevende echtgenoot. De kinderen krijgen slechts een vordering en dus geen kwalifi cerend 
vermogen voor de vrijstelling.19 In de praktijk komt het vaak voor dat de verkrijging door de 
langstlevende reeds (deels) binnen de echtgenotenvrijstelling blijft van € 603.600. Dit kan het 
gevolg zijn van het feit dat er onvoldoende overig vermogen tot de nalatenschap behoort of door 
een gering erfdeel voor de langstlevende.20 Een verzoek om toepassing van de bedrijfsopvolgings-
vrijstelling door de langstlevende is dan in het geheel niet meer nodig of slechts nog voor een 
gedeelte. De kinderen zijn echter wel erfbelasting verschuldigd over hun vordering, maar kunnen 
geen beroep doen op de vrijstelling. Hierdoor kan (een gedeelte van) de vrijstelling verloren gaan. 
De langstlevende zal de door de kinderen verschuldigde erfbelasting bovendien moeten voor-
schieten en daarvoor mogelijk liquiditeiten aan de onderneming moet onttrekken.21 Dat de 
faciliteit (deels) verloren kan gaan, heeft de staatssecretaris onderkend. Volgens hem is dit geen 
probleem, omdat de belasting in dat geval geen enkele druk legt op het voortzetten van de 
onderneming.22

Voor de situatie dat een vordering op een medeverkrijger werd verkregen, gold een tien jaar durende 
renteloze uitstelregeling voor het successierecht. Uitstel werd alleen verleend voor zover deze 
medeverkrijger ondernemingsvermogen had verkregen. Het successierecht moest in tien jaarlijks 
gelijke termijnen worden voldaan.23 Deze faciliteit was bedoeld om te voorkomen dat de conti-
nuïteit van een onderneming in gevaar zou komen doordat op korte termijn liquiditeiten aan de 
onderneming dienden te worden onttrokken om de successie- of schenkingsrechten te kunnen 
voldoen. De wetgever blijft dus van mening dat ook de verkrijger van een vordering bijdraagt 
aan de continuïteit van de onderneming. Kennelijk is dit onvoldoende om de verkrijger van de 
vordering een vrijstelling te verlenen.

Uit het voorgaande blijkt dat de wetgever bij het invoeren van de kwijtscheldingsfaciliteit voor 
de eerste keer onderscheid heeft gemaakt in de fi scale behandeling van ondernemingsvermogen 
enerzijds en een met dit ondernemingsvermogen corresponderende vordering anderzijds. Hoewel 
de wetgever een bewuste keuze heeft gemaakt, is de vraag of dit verschil in behandeling principieel 
gezien juist is. Zie hierover nader paragraaf 4.

2.7 Periode 2002-2010
De werkgroep Moltmaker heeft in 2000 een voorstel gedaan voor een alternatieve bedrijfs-
opvolgingsregeling.24 De werkgroep wilde de faciliteiten afhankelijk stellen van twee objectieve 
criteria: 1) in de nalatenschap bevindt zich een onderneming en 2) die onderneming wordt voort-
gezet. Als voortzetter zou dan worden aangemerkt de verkrijger van het ondernemingsvermogen, 
alsmede de verkrijgers wier verkrijging geheel of gedeeltelijk de tegenwaarde vormt van de waarde 
van het ondernemingsvermogen. Deze verkrijgers profi teren volgens de werkgroep allen van de 
faciliteiten naar de mate waarin de waarde van het ondernemingsvermogen in hun verkrijging 
wordt weerspiegeld, hetzij doordat zij krachtens erfrecht in het ondernemingsvermogen gerechtigd 
worden, hetzij doordat zij een vordering krijgen die de tegenwaarde vormt van de waarde van 
het ondernemingsvermogen. Hierbij valt volgens de werkgroep te denken aan de vordering die 
een kind krijgt op de langstlevende ouder op grond van de wettelijke verdeling, de vordering die 
een erfgenaam krijgt op degene aan wie het ondernemingsvermogen is gelegateerd tegen inbreng 
van de waarde of de vordering die de langstlevende krijgt op grond van een fi naal verrekenbeding.

De wetgever heeft het voorstel van de werkgroep niet overgenomen. Vanaf 1 januari 2002 is 
de kwijtschelding van de belasting over de waarde going concern in de IW 1990 vervallen en 
vervangen door een vrijstelling in de SW 1956. De omvang van de vrijstelling werd verruimd 
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28 Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 3, p. 4-5. 

29 Zie voor het onderzoek naar de vraag of de betaling 

 van schenk- of erfbelasting inderdaad tot liquidi-
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30 Art. 35b, vijfde lid SW.
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 de Beer, ‘(Ir)reële bedrijfsopvolgingsregelingen’, 

 WFR 2010/1242. 

32 Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 9, p. 24-25. 

naar 30% met als motivering dat daarvoor budget bestond. Daarnaast werden de voorwaarden 
voor toepassing van de vrijstelling bij schenking versoepeld. Verder werd het uitstel van betaling 
rentedragend, waarbij de voldoende middelentoets verviel. Bij het verwoorden van de ratio 
van de faciliteiten geeft de wetgever aan dat de vrijstelling nog steeds alleen dan van toepassing 
is indien een onderneming door vererving of schenking overgaat op de erfgenamen of begiftigden 
en deze door één of meer van hen wordt voortgezet.25 Over het standpunt van de CDA-fractie dat 
het beter zou zijn voor de continuïteit van een onderneming indien de voorgestelde vrijstelling 
voor bedrijfsopvolging zowel zou gelden voor de verkrijger als voor zijn mede-erfgenamen, merkt 
het kabinet op dat het verlenen van de vrijstelling aan erfgenamen die geen ondernemings-
vermogen verkrijgen, zou inhouden dat een lastenverlichting wordt verleend ter zake van bij-
voorbeeld de verkrijging van banktegoeden of niet-ondernemingsgebonden onroerende zaken. 
Het bestaan van een vrijstelling voor bedrijfsopvolging, met de daaraan inherente ongelijke 
behandeling van vermogensbestanddelen, vindt volgens het kabinet echter zijn rechtvaardiging 
in het algemeen belang dat gemoeid is met de continuïteit van ondernemingen. Het is daarom 
niet gerechtvaardigd een deel van de faciliteit te laten toevloeien aan erfgenamen die aan de 
continuïteit van een onderneming geen bijdrage leveren.26+27  

2.8 Periode vanaf 2010
In 2004, 2005 en 2007 is de kwijtscheldingsregeling steeds verder verruimd. Met ingang van 
1 januari 2010 zijn de bedrijfsopvolgingsregelingen in het kader van de nieuwe SW 1956 wederom 
verruimd tot een volledige vrijstelling over de eerste € 1.006.000 per objectieve onderneming 
en 83% over het meerdere. Voor zover er een te betalen bedrag aan erf- of schenkbelasting 
resteert, kan rentedragend uitstel van betaling worden verkregen voor een periode van tien jaar.

Zoals hiervoor werd opgemerkt, had de invoering van de betalingsregeling in 1984 reeds tot 
doel het voorkomen van liquiditeitsproblemen indien de verkrijgers van de onderneming het 
voornemen hadden om de onderneming voort te zetten. Bij de wijziging van de bedrijfsopvolgings-
regeling met ingang van 1 januari 2010 is de wetgever nog steeds van mening dat het betalen 
van schenk- en erfbelasting de continuïteit van de onderneming in gevaar kan brengen indien 
daarvoor liquide middelen aan de onderneming moeten worden onttrokken. Om dit te voorkomen, 
bestaan er bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Kern van de regeling is dat de schenk- of erfbelasting 
vanwege het belang van de onbelemmerde voorzetting van economische bedrijvigheid, geen 
bedreiging mag vormen voor reële bedrijfsoverdrachten.28+29

Onder een bedrijfsopvolging in het kader van de SW 1956 wordt vanaf 2010 verstaan: ‘(…) een 
verkrijging van ondernemingsvermogen als bedoeld in art. 35c, van een erfl ater of schenker die 
voldoet aan de bezitstermijn als bedoeld in artikel 35d, mits de verkrijger gedurende vijf jaren 
voldoet aan het voortzettingsvereiste, bedoeld in artikel 35e.’30 Om te waarborgen dat alleen een 
vrijstelling kan worden toegepast bij reële bedrijfsoverdrachten, wordt met ingang van 1 januari 
2010 dus nog steeds de voorwaarde gesteld dat het moet gaan om de verkrijging van (materieel) 
ondernemingsvermogen en wordt er een voortzettingsverplichting gesteld aan de verkrijger van 
ondernemingsvermogen.31 Het karakter van de bedrijfsopvolgingsregeling, waarbij een vrijstelling 
wordt verleend aan alleen de verkrijger van ondernemingsvermogen die de onderneming voortzet, 
is met ingang van 1 januari 2010 dus in stand gebleven. De wetgever heeft tijdens de totstand-
koming van de nieuwe SW 1956 naar aanleiding van vragen over het verlenen van de vrijstelling 
aan degene die een vordering verkrijgt op de voortzetter opgemerkt:32

 ‘De verkrijging van de onderbedelingsvordering is steeds bewust buiten de faciliteit 
 gehouden. Dat was al zo bij de kwijtscheldingsfaciliteit in de Invorderingswet 1990 en 
 dat is zo gebleven bij de verplaatsing van de faciliteit naar de SW1956. Hierbij is als 
 motivering gegeven dat de regeling is bedoeld voor de voortzetter en niet voor degene 
 die in het geheel geen ondernemingsvermogen verkrijgt. Bovendien wordt bij een 
 boedelvrijstelling het totale belastingvoordeel uitgesmeerd over alle verkrijgers, zodat 
 een boedelvrijstelling ertoe zou leiden dat de bedrijfsopvolger in het algemeen meer 
 belasting is verschuldigd dan onder de huidige opzet. Ten slotte zou een boedelvrijstelling 
 weer leiden tot nieuwe ongelijkheden, namelijk die tussen verkrijgers van ondernemers-
 vermogen in de nalatenschap en die zonder ondernemingsvermogen in de nalatenschap. 
 (…) Degene die daadwerkelijk het ondernemingsvermogen verkrijgt en de onderneming 



15Historisch perspectief van de bedrijfsopvolgingsvrijstelling

33 Kamerstukken II 2009/10, nr. 31 930, nr. 71. 

34 Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 81, p. 6 en 

 nr. 90, p. 9. Het onderzoek kan echter niet plaats-

 vinden voordat in de praktijk enige ervaring is 

 opgedaan met de BOR in zijn huidige vorm, 

 Kamerstukken II, 2010/11, nr. D, p. 30. 

35 M.C.J. Oliemans & S.A. Stevens, ‘Is de boedel-

 heffi ng een goed alternatief voor de successiewet?’, 

 WFR 2008/577. Bij een boedelheffi ng wordt als 

 uitgangspunt voor de heffi ng niet genomen het 

 bedrag dat de individuele verkrijger ontvangt, maar 

 het totale vermogen dat de erfl ater nalaat: de 

 boedel. Kenmerkend voor een boedelheffi ng is dat 

 de heffi ng veel meer aansluit bij het object van 

 heffi ng, namelijk het vermogen dat door het over-

 lijden overgaat. Subjectieve factoren, zoals de 

 verdeling van de nalatenschap over de verschillende 

 verkrijgers, alsmede de relatie tussen de erfl ater 

 en de verkrijger, zijn in beginsel niet relevant. Ook 

 de toepassing van bepaalde faciliteiten, zoals de 

 bedrijfsopvolgingsfaciliteit, wordt losgekoppeld 

 van de verkrijger.

 voortzet, is de opvolger op wie de faciliteiten zich richten. Het systeem van de 
 bedrijfsopvolgingsregeling past bij het karakter van de schenk- en erfbelasting als 
 verkrijgersbelastingen en een boedelfaciliteit doet dat niet.’

Tijdens de totstandkoming van de nieuwe SW 1956 is ook de boedelvrijstelling aan de orde gekomen. 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben voorgesteld ook de verkrijging van de onderbedelings-
vordering onder de toepassing van de vrijstelling te laten vallen. Daarnaast heeft het Kamerlid 
Cramer een motie ingediend waarin wordt aangegeven dat de bestaande bedrijfsopvolgings-
regeling onvoldoende uitwerkt overeenkomstig haar ratio, te weten het bevorderen van de 
continuïteit van ondernemingen, doordat de erfgenaam die een onderbedelingsvordering krijgt 
niet onder de regeling valt en de erfgenaam die het ondernemingsvermogen verkrijgt, een te 
hoge voorwaardelijke vrijstelling krijgt.33 Dit laatste is het gevolg van het feit dat de verkrijger 
van het ondernemingsvermogen de tegenprestatie niet in mindering hoeft te brengen voor de 
berekening van de omvang van de vrijstelling. Hierdoor is zijn feitelijke verkrijging te gering om 
de gehele vrijstelling te kunnen benutten. Het voorgaande doet zich in het bijzonder voor in de 
‘standaard’-situatie dat een partner overlijdt met achterlating van de andere partner en kinderen en 
de langstlevende partner krachtens, al dan niet wettelijke, verdeling het ondernemingsvermogen 
verkrijgt. Om die reden verzoekt Cramer de regering de mogelijkheden te onderzoeken om in de 
genoemde situatie de voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling te verlenen 
op het niveau van de nalatenschap. Hierdoor zullen ook de andere erfgenamen voor hun deel van 
de onderbedelingsvorderingen dat samenhangt met het ondernemingsvermogen in de faciliteit 
delen. De motie houdt in de vrijstelling uit te breiden naar de verkrijger van een onderbedelings-
vordering waarvan de waarde correspondeert met het ondernemingsvermogen. Dit is dus iets 
anders dan het verlenen van een faciliteit op het niveau van de nalatenschap. Immers, daarvoor 
is de verdeling en de verkrijging van een onderbedelingsvordering irrelevant. Hierop kom ik terug 
in paragraaf 3.

2.9 Afsluiting historie
De wetgever heeft steeds gemotiveerd aangegeven waarom de vrijstelling met ingang van 1997 
tot aan de laatste wijziging in 2010 is voorbehouden aan de verkrijger van ondernemingsvermogen.
De argumenten van onder meer de Werkgroep Moltmaker en Kamerlid Cramer hebben de wet-
gever niet kunnen overtuigen de bedrijfsopvolgingsregeling vorm te geven als een boedelvrij-
stelling. Wat opvalt is dat door geen van allen een duidelijke defi nitie wordt gegeven van het begrip 
boedelvrijstelling. Het belang om duidelijkheid te krijgen over wat nu eigenlijk met een boedel-
vrijstelling wordt bedoeld, is evident nu is toegezegd dat er een onderzoek komt naar de aspecten 
die kleven aan een boedelvrijstelling.34 Het begrip boedelvrijstelling komt aan de orde in de 
volgende paragraaf.

3 Begrip boedelvrijstelling

3.1 Inleiding
Bij een zuivere boedelvrijstelling wordt de vrijstelling verleend aan de boedel als zodanig en dus 
ook aan degene die bij de verdeling van de nalatenschap ondernemingsvermogen noch een 
(daarmee corresponderende) vordering krijgt.35 De erfgenamen zijn in dat geval (conform hun 
erfdeel) gerechtigd in de netto nalatenschap (dat wil zeggen na toepassing van de vrijstelling) 
en delen op deze wijze allemaal (ook degenen die geen ondernemingsvermogen of aan onder-
nemingsvermogen gerelateerd vermogen hebben verkregen) in de vrijstelling. De netto verkrijging 
van iedere erfgenaam is daardoor, bij gelijke erfstelling, gelijk. Het voordeel hiervan is dat de 
wijze van verdeling van de nalatenschap geen invloed meer heeft op de omvang van ieders netto 
verkrijging. Hierdoor wordt voorkomen dat door een verdeling van de nalatenschap een deel van 
de vrijstelling niet wordt gebruikt. Met een zuivere boedelvrijstelling wordt echter niet geregeld 
dat de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap geen invloed meer heeft op de omvang 
van ieders netto verkrijging.

Van een zuivere boedelvrijstelling moet mijns inziens worden onderscheiden de situatie waarin 
naast de verkrijger van het ondernemingsvermogen ook de verkrijger van de vordering (gere-
lateerd aan het ondernemingsvermogen) recht heeft op een vrijstelling. In deze visie hebben 
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de erfgenamen die bijvoorbeeld een woning uit de boedel erven geen recht op (een evenredig 
deel van) de vrijstelling.

Door de werkgroep Moltmaker, het Kamerlid Cramer en in de literatuur is er voor gepleit de 
bedrijfsopvolgingsregeling vorm te geven als een boedelvrijstelling. In de volgende paragrafen 
wordt aangegeven wat zij onder een dergelijke vrijstelling lijken te verstaan.

3.2 Aanknopingspunten defi nitie
Zoals in paragraaf 2.7 is aangegeven, heeft de werkgroep Moltmaker in 2000 een voorstel gedaan 
voor een alternatieve bedrijfsopvolgingsregeling.36 De vraag is of het voorstel van de werkgroep 
is aan te merken als een zuivere boedelvrijstelling. De werkgroep lijkt er in eerste instantie van 
uit te gaan dat de faciliteit beperkt blijft tot de verkrijging van ondernemingsvermogen en de 
verkrijging die de tegenwaarde vormt van ondernemingsvermogen. In onderdeel 4.3.2 van het 
rapport geeft de werkgroep namelijk aan dat degenen die een legaat in geld of in bepaalde goederen 
van de nalatenschap verkrijgen vanzelfsprekend buiten de faciliteit vallen. Toch is er in het rapport 
van de werkgroep ook een aanwijzing te vinden dat de werkgroep van een, in mijn ogen, zuivere 
boedelvrijstelling uit gaat. In onderdeel 4.6.3 van het rapport geeft de werkgroep namelijk aan 
dat de faciliteiten ook van toepassing moeten zijn indien de onderbedeling niet wordt gecom-
penseerd door een vordering maar indien deze erfgenamen in contanten worden uitbetaald door 
de voortzetter. Zowel in geval van een vordering als in geval van uitbetaling in contanten moeten 
de faciliteiten volgens de werkgroep van toepassing zijn, omdat anders kunstmatig vorderingen 
worden gecreëerd. Dat lijkt zich wat lastig te verhouden met de eerdere eis die de werkgroep 
stelt dat de verkrijger een vordering moet krijgen op de medeverkrijger die ondernemingsvermogen 
krijgt. Het is mijns inziens niet geheel duidelijk of de werkgroep Molmaker een zuivere boedel-
vrijstelling voor ogen heeft gehad of een boedelvrijstelling die was beperkt tot de verkrijging van 
ondernemingsvermogen en de daaraan gerelateerde onderbedelingsvorderingen. Het kabinet 
gaat er in ieder geval van uit dat in het voorstel van de werkgroep ook erfgenamen die bijvoorbeeld 
alleen een woonhuis, geld of een geldvordering krijgen, gefacilieerd worden en interpreteert het 
voorstel van de werkgroep hiermee als een zuivere boedelvrijstelling. Het kabinet heeft er echter 
bewust voor gekozen de voordelen van de bedrijfsopvolgingsregeling uitsluitend aan de voort-
zetter te doen toekomen en niet aan de andere erfgenamen. Het kabinet overweegt:37

 ‘Voor de continuïteit van de onderneming is immers slechts een faciliteit voor de 
 voortzetter nodig.’ 

Het kabinet geeft verder aan dat de ongelijke behandeling wordt gerechtvaardigd doordat het 
ongelijke gevallen betreft: de een zet de onderneming voort en de ander niet. Aan de ongewenste 
gevolgen die dit meebrengt wordt echter geen aandacht besteed.38 Dat de wetgever in deze 
discussie nog steeds er van uitgaat dat met het begrip boedelvrijstelling de zuivere boedelvrij-
stelling wordt bedoeld, blijkt uit het feit dat de wetgever meent dat bij een boedelvrijstelling 
het totale belastingvoordeel wordt uitgesmeerd over alle verkrijgers. 

De wetgever had ook kunnen kiezen voor een regeling waarbij de vrijstelling zou worden verdeeld 
over de verkrijger van het ondernemingsvermogen en degene met de onderbedelingsvordering. 
Dit had bijvoorbeeld kunnen worden bereikt door een eventuele tegenprestatie die door de 
verkrijger is verschuldigd wel in mindering te brengen op de waarde van het verkregen onder-
nemingsvermogen voor het berekenen van de omvang van diens vrijstelling.39 Het ondernemings-
vermogen minus de tegenprestatie of last vormt immers ook zijn feitelijke erfrechtelijke verkrijging.40 
Voor zover de tegenprestatie schuldig mag worden gebleven en de mede-erfgenaam hierdoor 
een vordering ontvangt, had deze mede-erfgenaam ook een gedeelte van de vrijstelling kunnen 
benutten. De motie van Cramer is op deze gedachte gebaseerd. Cramer verzoekt de regering de 
mogelijkheden te onderzoeken om in de genoemde situatie de voorwaardelijke vrijstelling van de 
bedrijfsopvolgingsregeling te verlenen op het niveau van de nalatenschap, waarbij de andere 
erfgenamen ook voor hun deel van de onderbedelingsvorderingen dat samenhangt met het 
ondernemingsvermogen in de faciliteit delen. Hoewel Cramer vraagt om een bedrijfsopvolgings-
regeling op het niveau van de nalatenschap, hetgeen duidt op een zuivere boedelvrijstelling, lees 
ik zijn motie zo dat het zijn bedoeling is de vrijstelling uit te breiden naar de verkrijger van een 
onderbedelingsvordering waarvan de waarde correspondeert met het ondernemingsvermogen.
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3.3 Afsluiting begrip boedelvrijstelling
Ook in de literatuur is gepleit om het verschil in behandeling tussen de voortzetter en de ver-
krijger van de onderbedelingsvordering op te lossen door middel van het invoeren van een 
boedelvrijstelling.41  Van Vijfeijken is een voorstander van de boedelvrijstelling zoals die door de 
werkgroep Moltmaker is voorgesteld. Daarmee is de inhoud van het begrip boedelvrijstelling 
nog niet verhelderd, maar zij lijkt uit te gaan van een zuivere boedelvrijstelling. Van Rijn inter-
preteert de boedelvrijstelling van de werkgroep naar mijn mening als een vrijstelling voor degene 
die ondernemingsvermogen verkrijgt en voor de erfgenamen/niet-voortzetters van de onder-
neming die een vordering verkrijgen. Hoewel een defi nitie van het begrip ‘boedelvrijstelling’ in de 
hele discussie over het wel of niet invoeren ontbreekt, ga ik er van uit dat Cramer, maar ook de 
werkgroep Moltmaker, uitgingen van een vrijstelling voor alleen de verkrijger van ondernemings-
vermogen en de daarmee corresponderende vordering (een zogenaamde vorderingsvrijstelling). 
Overigens ben ik geen voorstander van het faciliëren van contanten indien de vordering (bijvoor-
beeld binnen vijf jaar na de verkrijging) wordt afgelost, zoals de werkgroep Moltmaker voorstelde. 
Er zijn dan immers liquiditeiten ontvangen waarmee de verschuldigde belasting kan worden 
voldaan. Een vrijstelling is dan niet (langer) noodzakelijk. Voor een overzicht van de voor- en 
nadelen die kleven aan een zuivere boedelvrijstelling enerzijds en een vorderingsvrijstelling 
anderzijds verwijs ik naar de bijdrage van De Wijkerslooth-Lhoëst in deze bundel.

4 Kritische beschouwing

4.1 Inleiding
Het is een bewuste keuze van de wetgever geweest om de vrijstelling alleen toe te kennen aan 
de verkrijger van ondernemingsvermogen en niet aan degene die een onderbedelingsvordering 
krijgt waarvan de waarde correspondeert met het ondernemingsvermogen. De wetgever heeft 
hiervoor door de jaren heen in de parlementaire geschiedenis de volgende argumenten aangevoerd:
1 het is niet gerechtvaardigd een deel van de faciliteit te laten toevloeien aan erfgenamen 
 die aan de continuïteit van een onderneming geen bijdrage leveren;
2 degene met een vordering op de voortzetter draagt geen ondernemingsrisico;
3  de verkrijger van een vordering kan niet worden aangemerkt als de voortzetter van een 
 onderneming;
4  er bestaat geen aanleiding om een vrijstelling te verlenen aan iemand die uit de nalatenschap 
 uiteindelijk slechts een bedrag aan geld ontvangt, en
5  een boedelvrijstelling zou weer leiden tot nieuwe ongelijkheden, namelijk die tussen ver-
 krijgers van ondernemersvermogen in de nalatenschap en die zonder ondernemingsvermogen 
 in de nalatenschap.42

Het verschil in behandeling is opmerkelijk te noemen omdat de verkrijger van een vordering bij 
het invoeren van de uitstelregeling in 1984 nog geacht werd de onderneming te hebben voort-
gezet als hij een onderbedelingsvordering op de voortzetter verkreeg ten aanzien van zijn aandeel 
in het ondernemingsvermogen, en deze vordering niet geheel of gedeeltelijk wordt voldaan.

Op het toekennen van de vrijstelling aan uitsluitend de voortzetter bestaat veel kritiek, mede 
omdat de netto verkrijgingen van de erfgenamen hierdoor onderling veel kunnen verschillen. 
Het feit dat de niet-voortzetters van de onderneming wel uitstel van betaling kunnen krijgen 
indien aan de voorwaarden wordt voldaan, maar geen vrijstelling, is een onevenwichtigheid in 
de huidige regeling. De vraag is dan ook of de argumenten van de wetgever om alleen aan de 
voortzetter een vrijstelling te verlenen juist zijn. Onderstaand worden deze argumenten besproken. 

4.2  Bijdrage aan continuïteit en risicosfeer
Het eerste argument van de wetgever is dat de verkrijger van een vordering niet bijdraagt aan 
de continuïteit van een onderneming. De gedachte is dat de erfbelasting op de vordering niet 
voor rekening van de voortzetter komt en dus het betalen daarvan ook niet van invloed is op de 
continuïteit van de onderneming. Hooguit moet de voortzetter, bijvoorbeeld bij een wettelijke 
verdeling, de erfbelasting voorschieten. Daarvoor kan tien jaar uitstel van betaling worden ver-
kregen. Een vrijstelling voor de verkrijger van de vordering is dan ook niet van invloed op de 
liquiditeitspositie van de voortzetter. Een en ander is naar de mening van de wetgever dan ook 



18 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten - een vrijstelling voor de verkrijger of voor de boedel?

43 Zie o.a. J.W. Zwemmer, ‘De heffi ng van successie- 

 en schenkingsbelasting bij bedrijfsopvolging’, 

 WPNR 2004/6576, § 1 en A.P.M. van Rijn, 

 ‘Successie- en schenkingsbelasting bij overgang 

 van ondernemingsvermogen’, WFR 2000/768, 

 § 4.1.5.

44 Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 15, p. 3.

45 Zie onder meer M.J. Hoogeveen, Kwaliteit van de 

 fi scale bedrijfsopvolgingswetgeving (Diss. Tilburg), 

 Den Haag: SDU 2011, p. 289 en A. de Haan, 

 Bedrijfsvermogen in de Successiewet en het gelijk-

 heidsbeginsel, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, 

 nr. 7, Den Haag: SDU 2007, p. 172. 

geen reden om een vrijstelling in te voeren voor de verkrijging van een onderbedelingsvordering.

In de literatuur wordt echter aangegeven dat het niet toekennen van de vrijstelling aan de verkrijger 
van een onderbedelingsvordering tot gevolg heeft dat de continuïteit van de onderneming wel 
degelijk kan worden geschaad.43 Gevaar voor de continuïteit van de onderneming kan volgens hen 
bijvoorbeeld ontstaan doordat de voortzetter middelen moet onttrekken aan de onderneming 
omdat de erfgenamen gehele of gedeeltelijke afl ossing van de vordering verlangen in verband met 
de te betalen belasting. Ook naar mijn mening draagt de verkrijger van een vordering bij aan de 
continuïteit van de onderneming. De erfgenaam met een vordering op de voortzetter van de 
onderneming, laat zijn vermogen immers in de onderneming zitten. De bedrijfsopvolger hoeft 
geen vermogen aan zijn onderneming te onttrekken om de vordering af te lossen. Het vermogen 
kan daarmee voor ondernemingsactiviteiten worden aangewend, hetgeen juist ten goede komt 
aan de continuïteit van de onderneming. Indirect wordt hiermee bijgedragen aan het kunnen 
voortzetten van de onderneming. Indien de wettelijke verdeling van toepassing is, is de onder-
bedelingsvordering in beginsel pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende. Maar ook 
indien de erfl ater een regeling heeft getroffen in het testament, is de vordering vaak pas opeisbaar 
bij het overlijden van de voorzetter, diens faillissement of bij verkoop van de onderneming. De 
verkrijger van een onderbedelingsvordering moet dus lang op zijn geld wachten en de continuïteit 
van de onderneming is gewaarborgd omdat de voortzetter de vordering voorlopig niet hoeft 
af te lossen.

Het tweede argument van de wetgever is dat degene met een vordering op de voortzetter geen 
ondernemingsrisico draagt. Hier kan tegen worden ingebracht dat het de vraag is of zijn vordering 
(al dan niet met rente) ooit kan worden uitbetaald. De liquiditeiten voor het uitbetalen van de 
vordering zullen binnen de onderneming moeten worden vrijgemaakt; ofwel bij verkoop van 
de onderneming ofwel uit de jaarlijkse overwinst. Het vermogen bevindt zich dus wel degelijk 
in de risicosfeer van de onderneming.

Indien de vrijstelling ook van toepassing zou zijn op de onderbedelingsvordering, rijst de vraag of 
de vrijstelling dan niet zou moeten gelden voor alle typen vorderingen. Stel dat een belegger 
onder zakelijke voorwaarden een bedrag heeft uitgeleend aan de onderneming van een derde 
en de belegger overlijdt. Tot de nalatenschap van de erfl ater behoort onder andere de vordering 
op de onderneming van een ander. Ook deze vordering is aan ondernemingsrisico onderhevig. 
Toch gaat de vergelijking van de onderbedelingsvordering met de vordering uit mijn voorbeeld 
mijns inziens niet op. De onderbedelingsvordering is een specifi eke situatie die niet vergelijkbaar 
is met andere (zakelijke) vorderingen die onder normale zakelijke voorwaarden tot stand zijn 
gekomen, zoals kortere afl ossingsschema’s.

4.3 Gelijke gevallen?
Uit het derde en vierde argument blijkt dat de wetgever de voortzetter en de verkrijger van een 
onderbedelingsvordering als ongelijke gevallen aanmerkt. Het verlenen van een vrijstelling aan 
uitsluitend de voortzetter van de onderneming levert daarom volgens de wetgever ook geen 
ongerechtvaardigde ongelijke behandeling op. Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de 
voortzetter en de overige gerechtigden tot de nalatenschap waarin ondernemingsvermogen zit, 
vloeit volgens de wetgever voort uit de aard van de verkregen vermogensbestanddelen. Onder-
nemingsvermogen zit over het algemeen vast in de onderneming en kan dus niet op eenvoudige 
wijze liquide worden gemaakt.44 Volgens de wetgever is voor de continuïteit van de onderneming 
slechts een faciliteit voor de voortzetter nodig en niet voor haar fi nanciers.

De vraag of sprake is van gelijke gevallen is door onder meer De Haan, Hoogeveen en Van Vijfeijken 
reeds meermalen beschreven. Naar de aard van de SW 1956 lijkt de conclusie gerechtvaardigd 
dat sprake is van gelijke gevallen. Een verkrijging krachtens schenking of erfrecht verhoogt immers 
de draagkracht van de verkrijger. Dit betekent dat de verkrijger van ondernemingsvermogen 
en niet-ondernemingsvermogen gelijke gevallen zijn naar de maatstaf van draagkracht. 
Hoogeveen en De Haan komen beiden tot deze conclusie.45 Maar ook als geen sprake is van 
gelijke gevallen, kan de vraag worden gesteld of de ongelijke behandeling wel proportioneel is. 
Zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven, draagt ook de erfgenaam met een vordering mijns inziens 
bij aan de continuïteit van de onderneming, maar toch heeft hij geen recht op de vrijstelling.
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Indien sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen, of van een disproportioneel 
verschil in behandeling van ongelijke gevallen, komt vervolgens de vraag aan de orde of hier een 
rechtvaardigingsgrond voor is. Volgens de wetgever is de doelstelling van de bedrijfsopvolgings-
faciliteit het dienen van het algemeen sociaal-economisch belang door verlies aan bedrijvigheid 
en werkgelegenheid te voorkomen. Er is echter nooit onderzocht of het veronderstelde liquidi-
teitsprobleem als gevolg van de heffi ng van erf- of schenkbelasting zich wel voordoet. Hoogeveen 
concludeert in haar dissertatie dat de door de wetgever gegeven motivering het invoeren en 
verruimen van de vrijstelling voor ondernemingsvermogen niet kunnen legitimeren. De noodzaak 
tot het treffen van een (ruime) vrijstelling is volgens haar op geen enkele manier aannemelijk 
gemaakt. De wetgever heeft art. 1 GW onvoldoende in acht genomen, zodat de vrijstelling in 
strijd is met het gelijkheidsbeginsel ex art. 1 GW.46 Dit wil echter niet zeggen dat ook een rechter 
concludeert tot strijd met het gelijkheidsbeginsel vanwege het ontbreken van een rechtvaardigheids-
grond.47 De rechter laat de wetgever bij de beoordeling of een regeling in overeenstemming is 
met het gelijkheidsbeginsel een ruime beoordelingsvrijheid. De rechter zal daarbij de doelstelling 
van de wetgever meenemen in zijn oordeel. Volgens De Haan heeft de wetgever weloverwogen 
bepaald welke gevallen wel en niet gelijk zijn vanuit een objectieve en redelijke doelstelling van 
overheidsbeleid.48 Een beroep op het gelijkheidsbeginsel voor de rechter zou volgens haar dan 
ook niet slagen. Ook volgens Van Vijfeijken49 bestaat het risico dat de Hoge Raad zich bij de 
beoordeling van de rechtmatigheid van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten verschuilt achter de 
argumenten van de wetgever: de doelstelling om het algemeen belang te dienen door verlies 
aan bedrijvigheid en werkgelegenheid te voorkomen is op zich een legitieme doelstelling. Nu 
de wetgever de motivering echter op geen enkele wijze heeft onderbouwd, zou de Hoge Raad, 
indien hij dit uitgangspunt als rechtvaardigingsgrond overneemt, zijn uitspraak evenmin voldoende 
onderbouwen. Hiermee zou volgens Van Vijfeijken het motiveringsbeginsel in het gedrang komen. 
Wat daarvan ook zij, indien de veronderstelde liquiditeitsproblemen als rechtvaardigingsgrond 
voor de vrijstelling als uitgangspunt worden genomen, bestaat er naar mijn mening geen reden 
om de verkrijger van de onderneming en de verkrijger van de vordering verschillend te behandelen. 
Zoals in de vorige paragraaf aangegeven, draagt ook de verkrijger van de vordering bij aan de 
continuïteit van de onderneming en zit de vordering in de risicosfeer; dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de verkrijger van een som geld of een beleggingsportefeuille. Beiden zouden dan 
ook de vrijstelling deelachtig moeten worden. Indien de rechtvaardigingsgrond geen strijd 
oplevert met het gelijkheidsbeginsel voor de voortzetter, is dat ook niet het geval voor de 
verkrijger van de vordering.

4.4  Nieuwe ongelijkheden?
In de voorgaande paragraaf kwam de vergelijking van de verkrijger van ondernemingsvermogen 
met de verkrijger van een onderbedelingsvordering aan de orde. Omgekeerd zou je ook kunnen 
stellen dat als er een vrijstelling wordt ingevoerd voor degene die een vordering verkrijgt, er 
een (nieuwe) ongelijkheid ontstaat met degene die uit de nalatenschap bijvoorbeeld alleen 
effecten of banktegoeden ontvangt. Degene die de vordering krijgt kan deze echter niet liquide 
maken. Hoewel ook de verkrijger van effecten te maken kan krijgen met liquiditeitsproblemen, 
bijvoorbeeld omdat de effecten na overlijdensdatum in waarde zijn gedaald of omdat de effecten 
moeilijk liquide zijn te maken, is de verkrijging van een onderbedelingsvordering waarvan de 
waarde vastzit in een onderneming hiermee mijns inziens niet te vergelijken. De met de vordering 
corresponderende waarde zal, om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, veelal 
volledig in de onderneming blijven zitten. Indien de wetgever over zou gaan tot het invoeren van 
een vorderingsvrijstelling, worden de verkrijger van een vordering en de verkrijger van bijvoorbeeld 
effecten dus wel verschillend behandeld, maar dat is mijns inziens gerechtvaardigd doordat er 
sprake is van ongelijke gevallen.

Daarnaast wijst de wetgever op de mogelijke strijd met het gelijkheidsbeginsel tussen andere 
verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen als een boedelvrijstelling wordt ingevoerd. De 
wetgever kan vanuit de gelijkheidsgedachte niet accepteren dat bij verkrijging van bijvoorbeeld 
een geldsom de ene belastingschuldige beter af is dan de andere, afhankelijk van het al dan 
niet aanwezig zijn van bedrijfsvermogen in de nalatenschap waaruit wordt verkregen.50 Het 
gevolg van het uitsmeren van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten over alle erfgenamen uit een 
nalatenschap waarin zich bedrijfsvermogen bevindt, betekent immers dat één van deze erfgenamen 
die slechts liquide middelen verkrijgt, meeprofi teert van de faciliteiten terwijl daar weinig reden 
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toe lijkt. Ten opzichte van een verkrijger van liquide middelen uit een nalatenschap zonder be-
drijfsvermogen die de volledige erfbelasting verschuldigd is, is deze preferentiële behandeling 
moeilijk te verdedigen. Dit standpunt van de wetgever gaat mijns inziens uit van een zuivere 
boedelvrijstelling. Ik vraag mij af of de literatuur en de politiek een zuivere boedelvrijstelling 
bedoelen en ben dan ook benieuwd of de zuivere boedelvrijstelling het uitgangspunt zal zijn bij 
het onderzoek naar de aspecten die kleven aan een boedelvrijstelling. Deze nieuwe ongelijkheid 
is mijns inziens een reden om niet te kiezen voor een zuivere boedelvrijstelling, maar de uitbreiding 
van de vrijstelling te beperken tot de verkrijging van een vordering die aan het ondernemings-
vermogen is gerelateerd.

4.5 Economisch ongewenste verdelingen
Door de wetgever wordt ten slotte nog opgemerkt, dat het feit dat door de overbedeling de 
vrijstelling mogelijk niet volledig benut kan worden, omdat de verkrijging van de voortzetter door 
de overbedelingsschulden daarvoor niet groot genoeg is, geen reden is om een boedelfaciliteit 
in te voeren. De vrijstelling is immers niet bedoeld voor het behoud van het totale nagelaten 
vermogen, maar alleen voor de tot de nalatenschap behorende onderneming die wordt voortgezet 
door een ondernemer. De wetgever doelt hierbij op de volgende situaties: indien er één erfgenaam 
is die het gehele ondernemingsvermogen erft, kan deze in beginsel 100% van de vrijstelling 
toepassen. Indien er twee erfgenamen zijn, waarbij één erfgenaam het ondernemingsvermogen 
volledig krijgt en de andere erfgenaam een vordering, kan de vrijstelling ‘slechts’ voor de helft 
worden benut. Op ‘familieniveau’ gaat dan een gedeelte van de vrijstelling verloren. Alleen het 
gedeeltelijk verloren gaan van de vrijstelling is mijns inziens terecht een onvoldoende rechtvaardiging 
voor het invoeren van een boedelvrijstelling. De vraag is wel of het (deels) verloren gaan van de 
vrijstelling er toe leidt dat in de praktijk nalatenschappen zodanig worden verdeeld dat de vrijstelling 
alsnog volledig kan worden benut. Vooral nu de wetgever zelf aangeeft dat de bedrijfsopvolgings-
regeling alleen is bedoeld voor reële bedrijfsoverdrachten, is het van belang om te weten of het 
(deels) verloren kunnen gaan van de vrijstelling leidt tot fi scaal georiënteerde verdelingen in de 
praktijk.51 Hoogeveen heeft onderzocht of ter behoud van de vrijstelling ook aan andere erf-
genamen ondernemingsvermogen wordt nagelaten.52 Zij komt tot de conclusie dat dit effect 
zich in de onderzochte jaren, te weten de jaren 2002 t/m 2005, niet heeft voorgedaan. Wel is 
het zo dat verkrijgers die zijn betrokken bij ondernemingen met een waarde van € 2.000.000 of 
meer er in verhouding twee keer zo vaak voor kiezen om allemaal voort te zetten dan verkrijgers 
die betrokken zijn bij een onderneming met een lagere waarde. Dit lijkt erop te duiden dat men 
er inderdaad toe overgaat om alle verkrijgers tot voortzetters te bestempelen als het fi nanciële 
belang groot genoeg is. Aangezien het om weinig gevallen gaat, kunnen geen harde uitspraken 
worden gedaan met betrekking tot het omschreven negatieve neveneffect. Bovendien zouden 
er ook andere verklaringen kunnen zijn voor het afwijkende verdelingsgedrag bij ondernemingen 
met een hogere waarde. Mijn ervaring in de praktijk is dat er door ondernemers en hun adviseurs 
wordt gezocht naar manieren om ook de niet-voortzetters in de vrijstelling te laten delen.53 
Dat daarvoor beheers- en beloningsstructuren moeten worden opgezet lijkt, gezien het grote 
fi nanciële belang, geen probleem.

5  Tot slot

Er is toegezegd dat er een onderzoek komt naar de aspecten die kleven aan een boedelvrijstelling. 
Dat is positief, aangezien de argumenten die de wetgever aanvoert om de vrijstelling niet toe 
te kennen aan de verkrijger van een onderbedelingsvordering, mijns inziens niet allemaal stand 
houden. Daarnaast zouden met een boedelvrijstelling de fi scaal ingegeven nalatenschapsver-
delingen kunnen worden tegengegaan.

Aan het invoeren van een boedelvrijstelling kleven diverse voor- en nadelen. Om deze goed in 
kaart te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat de wetgever allereerst aangeeft wat naar zijn 
mening onder het begrip boedelvrijstelling dient te worden verstaan. 
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BEDRIJFSOPVOLGINGS-
REGELINGEN ANNO 2012 

- ERVARINGEN/KNELPUNTEN 
IN DE PRAKTIJK

drs. M.J.A.M. van Gijlswijk en mr. T.N. Peters van Neijenhof

1 Inleiding

Door de verhoging van het vrijstellingspercentage van de bedrijfsopvolgingsregeling in de 
Successiewet 1956 (hierna: BOF) per 1 januari 2010 is het belang van de BOF vanaf die datum 
toegenomen. Het scheelt aanzienlijk in de “erfrechtelijke portemonnee” of de BOF wel of niet 
van toepassing is. In de praktijk blijkt echter dat de BOF als verkrijgersfaciliteit niet altijd even 
goed uitwerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het (aantal) erfgenamen niet overeenkomt 
met het (aantal) bedrijfsopvolgers. Om er voor te zorgen dat de BOF optimaal benut wordt, 
worden vaak planningen opgezet waarbij erfgenamen die geen voortzetters zijn toch in de 
bedrijfsopvolging betrokken worden.

In het najaar 2011 heeft het BDO Private Wealth Tax Fund mede daarom een onderzoek gedaan 
naar de ervaringen van de BOF in de praktijk. Daartoe is een enquête opgesteld, welke is ingevuld 
door ca. 40 belastingadviseurs van de toonaangevende (grote) kantoren is. Met deze enquête 
wilden wij bekijken of de huidige bedrijfsopvolgingsregeling voldoet aan de wensen in de praktijk. 
Met name leek het ons interessant om te zien in hoeverre de fi scale faciliteiten de vormgeving 
van bedrijfsopvolgingen beïnvloeden. 

Wij willen benadrukken dat het niet de bedoeling is geweest een representatief kwantitatief 
onderzoek naar de praktijksituatie te doen. Wij hebben slechts een indicatie geprobeerd te 
krijgen over de wijze waarop onze collega’s in de praktijk omgaan met de huidige wetgeving.

2 Meerdere verkrijgers

Eén van de eerste vragen die wij in dit kader stelden was of de desbetreffende adviseur adviseert 
om ook niet-bedrijfsopvolgers ab-aandelen te laten verkrijgen. Maar liefst 34% van de res-
pondenten geeft aan dit soms te adviseren, 34% adviseert dit meestal en 8% altijd. De overige 
24% geeft aan dit niet tot nauwelijks te adviseren.

Deze uitkomst is niet verrassend. Wanneer er meer kinderen zijn, waarvan er slechts één de 
beoogde bedrijfsopvolger is, kan de BOF niet optimaal worden benut.

Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld:
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54 Voor de redenen van de wetgever om de vordering 

 niet te kwalifi ceren als ondernemingsvermogen 

 verwijzen wij naar de bijdrage van Y.M.P Pijpers, 

 Historisch perspectief van de Bedrijfsopvolgings-

 vrijstelling in deze bundel. Mogelijk dat daarin 

 verandering komt, aangezien de staatssecretaris 

 heeft toegezegd een nader onderzoek te zullen 

 doen. Voor de praktische uitwerking van een 

 ‘boedelfaciliteit’ verwijzen wij naar de bijdrage 

 van S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst, Boffen met 

 een boedelfaciliteit? Kind 2 kan wel gebruik maken 

 van de rentedragende uitstel van betalingsregeling 

 van art. 25, lid 13 Invorderingswet 1990. 

55 Hoogeveen geeft aan dat in de praktijk wordt 

 gezocht naar oplossingen om ook niet-bedrijfs-

 opvolgers in de vrijstelling te laten delen. Een 

 dergelijke toedeling van het ondernemings-

 vermogen is vanuit bedrijfseconomische redenen 

 irrationeel. De wetgever mag het zich naar de 

 mening van Hoogeveen dan ook aanrekenen dat hij 

 door het verlenen van een dermate hoge vrij-

 stelling de praktijk bijna dwingt tot het maken van 

 dergelijke beslissingen. M.J. Hoogeveen, ‘Fiscaal 

 bedrijfsopvolgingsbeleid is onder de maat’, TFO 

 2011/118, § 7.3.3.

Wanneer vader overlijdt en zijn aandelen met een waarde van 1000 aan Kind 1 nalaat, kan alleen 
Kind 1 gebruik maken van de BOF. Dit leidt allereerst tot een ongelijkheid tussen Kind 1 en 
Kind 2, tenzij Kind 2 gecompenseerd kan worden met ander vermogen dat tot de nalatenschap 
behoort. Wanneer vader echter geen ander vermogen nalaat, zoals in dit voorbeeld het geval 
is, is dit niet mogelijk. Aangezien Kind 2 in dat geval een vordering op Kind 1 verkrijgt, leidt dit 
naast een fi scale ongelijkheid tussen de kinderen, ook nog tot een niet optimale benutting van 
de BOF. De BOF kan immers alleen maar door Kind 1 worden toegepast. De vordering van Kind 2 
kwalifi ceert niet voor toepassing van de BOF.54 De verkrijging van Kind 1 is 500, terwijl de BOF 
over 1000 toegepast kan worden (artikel 35b lid 4 SW bepaalt dat geen rekening wordt gehouden 
met een last of tegenprestatie). De BOF gaat in dit voorbeeld dus voor de helft verloren.

Een oplossing is om de aandelen ook te laten vererven aan Kind 2.

In deze situatie kunnen zowel Kind 1 als Kind 2 gebruik maken van de BOF. De gekozen structuur 
heeft derhalve twee voordelen. Allereerst is er nu wel tussen beide kinderen een fi scale gelijkheid. 
Beiden verkrijgen immers vrijgesteld vermogen. Ten tweede wordt in deze situatie de BOF volledig 
(voor de totale waarde van 1000) benut.

Aangezien het echter nooit de bedoeling is geweest om Kind 2 ook te laten participeren in de 
onderneming, is het de vraag of het wenselijk is om Kind 2 toch ook aandelen te laten krijgen, 
puur om fi scale redenen.55 Als hier toch voor gekozen wordt, is het vaak de bedoeling dat de 
aandelen uiteindelijk toch bij Kind 1 terecht komen. In verband met de voortzettingstermijn 
moet vijf jaar worden gewacht met deze overdracht. Het is de vraag hoe dit in de tussentijd 
moet worden opgelost! 

Art. 35e, lid 1 onderdeel c van de SW bepaalt bij de verkrijging van aanmerkelijk belangaandelen 
dat aan het voortzettingsvereiste niet is voldaan, indien:
 de aandelen (of rechten die daarin besloten liggen) worden vervreemd;
 de gewone aandelen worden omgezet in preferente aandelen of op andere wijze de 
 aanspraak op toekomstige winsten of waardeontwikkelingen wordt beperkt; of
 de vennootschap houdt (geheel of ten dele) op winst te genieten uit onderneming of de 
 medegerechtigdheid 

De wettekst is negatief geformuleerd. Dat maakt het lezen niet makkelijker. Conclusie is dat er 
dus wel voldaan is aan het voortzettingsvereiste indien geen van deze gebeurtenissen zich voor-
doet. Het aantal ‘verboden’ handelingen is ruimer dan wellicht op basis van het bovenstaande 
gedacht wordt. Onder vervreemden wordt namelijk onder meer verstaan het inkopen van 
aandelen, het betaalbaar stellen van liquidatie-uitkeringen en het verlenen van koopopties. 

In art. 10 van de Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting zijn wel wat versoepelingen opge-
nomen. Kort gezegd zien deze versoepelingen op gevallen waarbij de ondernemingsvorm wijzigt 
of het concern wordt gereorganiseerd zonder dat het economische belang van de verkrijger 
wijzigt. Naar onze mening is het behoud van het economische belang ook leidend bij de uitleg 
van het voortzettingsvereiste. Een wijziging in de zeggenschap in de verkregen vennootschap 
lijkt ons niet ‘verboden’.
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56 Stevens geeft bijvoorbeeld aan dat een 

 consequentie van de benadering dat de verkrijger 

 van preferente aandelen reeds voor 5% normale 

 aandeelhouder moet zijn geweest er in de praktijk 

 waarschijnlijk voor zorgt dat gewone aandelen 

 zullen worden toegekend aan de verkrijgers 

 van de preferente aandelen, ook wanneer zij 

 niet de beoogde bedrijfsopvolgers zijn. Het 

 verspelen van de vrijstelling is bij een andere 

 opzet immers te kostbaar. S.A. Stevens, ‘De 

 herziene bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de 

 schenk- en erfbelasting’, TFO 2010/25, § 4.3.1.1.

3 Preferente aandelen

In het bovenstaande voorbeeld is gekozen om het andere kind gewone aandelen te laten verkrijgen.56 
Om de BOF te kunnen benutten, kan er ook voor gekozen worden om de niet werkzame bedrijfs-
opvolgers ten minste 5% van de gewone aandelen te laten verkrijgen en de rest als preferente 
aandelen. Deze structuur moet dan wel voor het overlijden tot stand zijn gekomen, aangezien 
na overlijden gedurende de voortzettingstermijn omzetting van gewone aandelen in preferente 
aandelen in strijd komt met het voortzettingsvereiste (zie hiervoor in paragraaf 4).

Op de vraag of indien tijdens leven een preferente aandelenstructuur wordt gecreëerd, wordt 
geadviseerd om ook aan de niet-bedrijfsopvolgers normale aandelen uit te reiken gaf 24% aan dit soms 
te adviseren, 24% vaak en 13% altijd. De overige 39% gaf aan dit niet tot nauwelijks te adviseren. 

Ook de vraag of reeds bestaande preferente structuren werden geherstructureerd om er voor 
te zorgen dat aan het 5%-vereiste werd voldaan, wordt grotendeels bevestigd. 21% gaf aan dit 
soms te adviseren, 24% vaak en 18% zelfs altijd. De overige 37% gaf aan dit niet tot nauwelijks 
te adviseren.

Wanneer gekozen wordt om de niet-beoogde bedrijfsopvolger preferente aandelen te laten 
verkrijgen, is de BOF alleen van toepassing indien cumulatief aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:
 de erfl ater of schenker had een aanmerkelijk belang in de BV;
 de BV drijft een onderneming als bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001;
 de preferente aandelen zijn een omzetting van een eerder door de erfl ater of 
 schenker gehouden aanmerkelijk belang van gewone aandelen; 
 de omzetting in preferente aandelen is gepaard gegaan met de uitreiking van gewone 
 aandelen aan een ander;
 ten tijde van de omzetting dreef de BV een onderneming als bedoeld in art. 3.2 
 Wet IB 2001, en
 de verkrijger van de preferente aandelen is reeds voor ten minste 5% van het geplaatste 
 kapitaal aandeelhouder van de bij de omzetting uitgegeven gewone aandelen.

Zoals aangegeven moet elk kind ten minste 5% bezitten van de gewone aandelen die zijn uit-
gegeven bij de omzetting van de gewone aandelen van vader in preferente aandelen. Het is dus 
onvoldoende als vader een deel van zijn gewone aandelen verkoopt aan het kind en vervolgens 
de rest omzet in cumulatief preferente aandelen. De omzetting van de gewone aandelen van 
vader in cumulatief preferente aandelen is dan namelijk niet gepaard gegaan met het uitreiken 
van gewone aandelen aan de kinderen (art. 35c, lid 4, onderdeel b, SW). 
Naar de bedoeling van de wet zou de BOF naar onze mening ook in deze gevallen van toepassing 
moeten zijn. Deze situatie is gewoon niet goed geregeld.

In de BOF en overigens ook voor de toepassing van de doorschuifregelingen in de Wet IB 2001 
zijn meerdere situaties te onderkennen waar de toepassing problemen oplevert bij cumulatief 
preferente aandelen. Het zou welkom zijn indien de staatssecretaris van Financiën deze on-
duidelijkheden bij besluit oplost. 
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57 Hoogeveen heeft onderzocht of het feit dat de 

 vordering niet wordt gefacilieerd reden is voor 

 de erfgenamen om het ondernemingsvermogen 

 anders te verdelen dan bedrijfseconomisch gezien 

 reëel zou zijn. In de onderzochte jaren 2002-2005 

 doet dit effect zich niet voor. Wel is het zo dat 

 verkrijgers die zijn betrokken bij ondernemingen 

 met een waarde van € 2 mln. of meer er in 

 verhouding twee keer zo vaak voor kiezen om 

 allemaal voort te zetten dan verkrijgers die 

 betrokken zijn bij een onderneming met een 

 lagere waarde. Dit zou er op kunnen duiden dat 

 als het belang van de vrijstelling toeneemt, het-

 geen in latere jaren ook aan de orde is vanwege 

 de verhoging van de vrijstelling, men kiest voor 

 een andere verdeling. Aangezien het om weinig 

 gevallen gaat, kunnen volgens Hoogeveen echter 

 geen harde uitspraken worden gedaan. M.J. Hooge-

 veen, ‘Fiscaal bedrijfsopvolgingsbeleid is onder 

 de maat’, TFO 2011/118, § 7.3.3.

4 Voortzettingsvereiste

Uit het voorgaande blijkt dat het in de praktijk regelmatig voorkomt dat naast de beoogde bedrijfs-
opvolger ook andere erfgenamen aandelen verkregen. In dit kader wilden wij weten hoe er voor 
wordt gezorgd dat de aandelen uiteindelijk toch allemaal bij de uiteindelijke bedrijfsopvolger 
terechtkomen. Uiteraard zal de voortzettingstermijn van vijf jaar hierbij in acht moeten worden 
genomen.
In de praktijk is hier een aantal mogelijkheden voor: (i) Door een legaat in het testament na vijf 
jaar uit te oefenen (ii) via een optieregeling waarbij de optie na vijf jaar wordt uitgeoefend of 
(iii) door de gewone aandelen na vijf jaar om te zetten in preferente aandelen. Uiteraard kan 
er ook voor worden gekozen om de situatie in stand te laten. Uit onze enquête blijkt dat in de 
praktijk het merendeel voor een optieregeling kiest.

In dit kader is ook van belang tegen welke waarde de aandelen na vijf jaar worden overgedragen. 
Het merendeel geeft aan dat tegen de waarde in het economische verkeer na vijf jaar te doen 
(14% geeft aan dit soms te adviseren, 36% meestal en 19% altijd). Een minderheid gaf aan dit 
te doen naar de waarde in het economische verkeer ten tijde van overlijden.

Wij merken hierbij op dat indien wordt gekozen om over te dragen tegen de waarde in het 
economische verkeer ten tijde van overlijden en van te voren vaststaat dat de aandelen na vijf 
jaar worden overgedragen, sprake is van aandelenvervreemding in de zin van artikel 35e SW. 
Het economische belang bij de aandelen komt immers niet bij de niet-opvolger terecht. 

5 Invloed BOF verdeling nalatenschappen

Uit de resultaten van onze enquête die wij hiervoor hebben weergegeven, kan eigenlijk al wel 
worden geconcludeerd dat de BOF een grote invloed heeft op verdelingen van nalatenschappen 
en op de wijze waarop toekomstige bedrijfsopvolgingen worden vormgegeven.57 Onze enquête 
bevatte met betrekking tot verdelingskwesties ook nog twee controlevragen. De eerste controle-
vraag was de vraag: waarom is niet gekozen om de aandelen gelijk aan de beoogde bedrijfs-
opvolger te laten toekomen? De respondenten konden hier kiezen uit twee mogelijkheden: 
(i) de andere erfgenamen konden niet worden uitgekocht en (ii) het volledig kunnen benutten 
van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Het merendeel koos voor deze laatste reden. 24% gaf 
aan dat dit soms de reden was voor de gekozen verdeling, 39% meestal en 16% gaf aan dat 
dit altijd de reden was.

Een tweede controlevraag was de vraag of dezelfde verdeling ook tot stand zou zijn gekomen 
wanneer de BOF van toepassing zou zijn op een (onderbedelings)vordering? 39% van de respon-
denten gaf aan dat de desbetreffende verdeling dan nooit tot stand zou zijn gekomen en 37% 
gaf aan dat de verdeling dan meestal niet op dezelfde wijze tot stand zou zijn gekomen. Ook 
uit deze uitkomsten kan worden afgeleid dat de wijze waarop de BOF is vormgegeven van invloed 
is op de verdeling van de aandelen. Vanuit fi scale optiek is dit wederom goed te begrijpen. Bedrijfs-
economisch en maatschappelijk zijn verdelingen die slechts fi scaal gedreven zijn ongewenst.

6 BOF als boedelfaciliteit

Tot slot hebben wij gevraagd of de desbetreffende respondent een voorkeur heeft voor de BOF 
als boedelfaciliteit. In dit kader is van belang dat wij geen defi nitie hebben gegeven van het begrip 
boedelfaciliteit. In de bijdrage van S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst wordt op de verschillende 
vormen waarin een boedelfaciliteit kan worden vormgegeven, ingegaan.

Een overgrote meerderheid (79%) gaf aan een voorkeur te hebben voor een boedelfaciliteit. Als 
vervolg hierop vroegen wij ook waarom de voorkeur wel of niet uitging naar een boedelfaciliteit. 
Als reden vóór de BOF in de vorm van een boedelfaciliteit werden genoemd:
 het bevordert gelijkheid tussen kinderen;
 het is eerlijker;
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 het voorkomt uitsluitend fi scaal gedreven verdelingen. Er kan worden aangesloten bij de 
 bedrijfseconomisch en maatschappelijk meest wenselijke verdeling;
 er ontstaat geen ongewenste versnippering;
 dan hoeven er geen juridische regelingen te worden getroffen om het voordeel aan 
 erfbelasting over de kinderen te verdelen;
 het is eenvoudiger;
 de keuzes voor vererving worden dan niet meer om fi scale redenen gemaakt.

Als reden tegen een boedelfaciliteit werden genoemd:
 diegene die voortzet heeft ook de lasten van het ondernemingsvermogen;
 de relatie met de verkrijging van de voortzetter wordt dan losgelaten;
 het is een faciliteit voor de bedrijfsopvolgers;
 weer een nieuwe wetswijziging is niet ideaal.

Wij vroegen ook naar de wenselijkheid van een boedelfaciliteit indien, om een boedelfaciliteit 
budgetneutraal te laten verlopen, de vrijstelling zou worden gehalveerd. In die situatie gaf nog 
maar 43% aan een voorkeur te hebben voor een boedelfaciliteit. Op zich is deze uitslag, vanuit 
belastingadviseurs, te begrijpen indien ervan wordt uitgegaan, dat door allerlei kunst- en vlieg-
werken er voor wordt gezorgd dat ook onder de huidige regelgeving alle erfgenamen de BOF 
kunnen toepassen en daarbij de hoge vrijstelling kan worden benut. Wanneer er echter van 
wordt uitgegaan dat door het invoeren van een boedelfaciliteit meer personen van de BOF 
gebruik kunnen maken, zou een halvering om budgetneutrale redenen niet moeten uitmaken. 
Dezelfde fi nanciële koek wordt dan immers slechts over meer mensen verdeeld. 

7 Conclusie

De BOF als verkrijgersfaciliteit leidt in de praktijk tot kunstgrepen om de BOF optimaal te kunnen 
benutten. De BOF als boedelfaciliteit zou mogelijk een oplossing kunnen zijn. Of dit ook daad-
werkelijk zo is, wordt in de bijdrage van S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst, Boffen met de boedel-
faciliteit?, verderop in deze congresbundel besproken. 

Los van het antwoord op de vraag of een boedelvrijstelling een oplossing is om kunstgrepen te 
voorkomen, zou de wetgever in ieder geval in een beleidsbesluit een aantal onduidelijkheden 
moeten oplossen om de BOF beter aan te laten sluiten bij de bedoeling. Wet wordt dan nog 
vaker recht.
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BOFFEN MET EEN 
BOEDELFACILITEIT?

mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst 58

1  Inleiding

Met ingang van 1 januari 2010 is de SW 1956 op een aantal punten gewijzigd. Ook de bedrijfs-
opvolgingsregeling (hierna: BOR) is gewijzigd en opgenomen in de art. 35b tot en met 35f SW 
1956. De invorderingsfaciliteiten bij bedrijfsopvolging door schenking of vererving zijn eveneens 
aangepast.59  Voorts is de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting gepubliceerd en tot slot 
heeft de staatssecretaris van Financiën een beleidsbesluit uitgevaardigd voor de bedrijfsopvolgings-
regeling.60 De regelingen hebben geleid tot een stortvloed aan fi scale vakliteratuur, met vele 
voorstellen tot verbetering.61 

In 2009 heb ik een aantal knelpunten van de toenmalige BOR gesignaleerd en onderzocht in 
hoeverre deze opgelost konden worden door het wetsvoorstel.62 Mijn conclusie luidde dat er 
in ieder geval nog twee knelpunten resteerden:
 het verschil in belastingheffi ng tussen verkrijgers van ondernemingsvermogen en 
 niet-ondernemingsvermogen werd vergroot;
 de ongelijke fi scale behandeling van kinderen, wanneer zij niet allen de onderneming erven.

Ook Tweede Kamerlid Cramer (CU) signaleert dat:63

 ‘(…) bij verkrijging van ondernemingsvermogen of aandelen krachtens wettelijke verdeling 
 of krachtens verdeling tussen de erfgenamen de regeling oneerlijk uitwerkt en haar doel 
 (het buiten de heffi ng houden van ondernemingsvermogen ten behoeve van de continuïteit) 
 voorbij schiet.’

De leden van de ChristenUnie menen dat dit voorkomen kan worden door de mogelijkheid te 
bieden dat ook het aan het ondernemingsvermogen toe te rekenen deel van de onderbedelings-
vorderingen onder de regeling valt, waartegenover de vrijstelling bij de voortzetter dan beperkt 
wordt tot het saldo van het ondernemingsvermogen en de overbedelingsschulden.64 Zij menen 
dat de BOR in zoverre dan een boedelfaciliteit wordt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een motie 
Cramer waarin de heer Cramer het volgende verzoek doet:65

 ‘De mogelijkheden te onderzoeken om de voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfs-
 opvolging te verlenen op het niveau van de nalatenschap, waarbij de andere erfgenamen 
 ook voor hun deel van de onderbedelingsvorderingen dat samenhangt met het onder-
 nemingsvermogen in de faciliteiten delen.’ 

De staatssecretaris heeft vervolgens in zijn brief van 2 november 2009 het volgende toegezegd:66

 ‘Uiteraard ben ik bereid om het onderzoek waarom wordt verzocht te verrichten: mogelijk 
 dat daaruit nieuwe inzichten voortvloeien.’

In een vervolgbrief in 2010 geeft de staatssecretaris aan dat eerst na ervaring met de huidige opzet 
van de BOR, een evaluatie plaats kan vinden waarin ook aspecten mee kunnen worden genomen 
die aan een opzet van de BOR als boedelfaciliteit kleven.67 Sindsdien is het stil in Den Haag…

Om de discussie weer op gang te brengen, onderzoek ik in dit artikel of een zogenaamde ‘boedel-
faciliteit’ soelaas biedt voor gesignaleerde problemen en welke aanpassingen dit vergt in de 
huidige regelingen. Ik ga niet in op de vraag of een voorwaardelijke vrijstelling voor de schenk- 
en erfbelasting nodig is om de continuïteit van ondernemingen niet te belemmeren en of andere 
regelingen niet veel beter zijn.68 
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2  Wat wordt bedoeld met ‘boedelfaciliteit’?

De motie Cramer maakt niet geheel duidelijk wat de staatssecretaris nu precies moet onder-
zoeken.69 Er worden immers twee dingen gevraagd:70

1 Een voorwaardelijke vrijstelling op het niveau van de nalatenschap.
2 De andere erfgenamen moeten voor hun deel van de onderbedelingsvordering dat 
 samenhangt met het ondernemingsvermogen in de faciliteit delen.

De eerste variant zou ik willen betitelen als een ‘zuivere’ boedelvrijstelling. Essentie daarvan is 
dat de voorwaardelijke vrijstelling geldt voor het ondernemingsvermogen, waarbij het er niet 
meer toe doet wie uiteindelijk de onderneming verkrijgt. De waarde van de onderneming wordt 
in de nalatenschap vrijgesteld. Iedere erfgenaam geniet dan het deel van de voorwaardelijke 
vrijstelling, dat overeenkomt met zijn erfdeel, ongeacht of hij (een deel van) de onderneming 
verkrijgt. De verdeling van de nalatenschap is daarbij dus niet van belang.

Bij de tweede variant wordt de voorwaardelijke vrijstelling ook toegepast op de onderbedelings-
vordering, voor zover deze samenhangt met de onderneming. De verdeling van de nalatenschap 
is dan nog wel van belang. In deze visie is er slechts een uitbreiding van de voorwaardelijke 
vrijstelling; een vordering die samenhangt met ondernemingsvermogen wordt voor de toe-
passing van de voorwaardelijke vrijstelling als ondernemingsvermogen aangemerkt. In dit geval 
kan degene die de onderneming verkrijgt een beroep op de BOR doen, evenals degene die een 
kwalifi cerende vordering krijgt. Het aantal kwalifi cerende verkrijgers wordt dus uitgebreid. 

De huidige SW 1956 is te kwalifi ceren als een verkrijgersbelasting, met enkele kenmerken van 
een boedelbelasting.71 Daarbij past in beginsel niet een boedelvrijstelling voor ondernemings-
vermogen. Als voordelen van een dergelijke zuivere boedelfaciliteit worden genoemd: de eenvoud 
en het feit dat de belastingvrijstelling naar evenredigheid wordt verdeeld over de erfgenamen. 
Nadeel is dat geen rekening gehouden wordt met individuele omstandigheden en dat een deel 
van de vrijstelling terecht komt bij niet-voortzetters van de onderneming. 

De vraag rijst of een voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen wel nodig is, 
wanneer de boedel overigens voldoende middelen bevat om de erfbelasting te voldoen.72 
Deze vraag speelt echter ook voor de huidige regeling, wanneer de verkrijging voldoende 
middelen bevat om de verschuldigde belasting te voldoen. Ook in dat geval kan de verkrijger 
gebruik maken van de faciliteit, ook al zou de continuïteit van de onderneming niet in gevaar 
komen. Bij een boedelvrijstelling is dat niet anders.

Overigens is de staatssecretaris73 van mening dat het amendement 7974 voor de BOR al een 
boedelelement heeft geïntroduceerd. De voorwaardelijke vrijstelling van €1 mln75 wordt aller-
eerst van de ‘objectieve waarde van het gehele ondernemingsvermogen’ afgetrokken en iedere 
verkrijger krijgt deze vrijstelling voor zijn deel van de verkrijging. Daarmee hangt de berekening 
van de faciliteit volgens de staatssecretaris af van de grootte van het gehele objectieve onder-
nemingsvermogen, en niet van de grootte van het verkregen ondernemingsvermogen op het 
niveau van de verkrijger. De staatssecretaris miskent hiermee dat het hier slechts om de berekening 
van de vrijstelling van € 1 mln gaat en het niet een vrijstelling op boedelniveau betreft. Bij ‘objectief 
ondernemingsvermogen’ kan het immers ook ondernemingsvermogen buiten de boedel betreffen.76

3  Aanknopingspunten voor de discussie

3.1  Inleiding
Voor een overzicht van de overwegingen van de wetgever vanaf 1981 omtrent de bedrijfsop-
volgingsvrijstelling in de Successiewet verwijs ik naar de bijdrage van Pijpers in deze bundel.77 
Aanknopingspunten voor de discussie over de BOR als boedelvrijstelling heb ik gevonden in:
 het rapport Moltmaker van 13 maart 2000;78

 het besluit van 4 april 2011;79

 arresten van de Hoge Raad.80
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3.2  Rapport Moltmaker
In het rapport Moltmaker stelt de werkgroep voor om de toenmalige kwijtscheldingsregeling 
voor het successierecht en het schenkingsrecht op te nemen in de SW 1956, in plaats van de 
IW 1990. Voor het verkrijgen van de faciliteiten is volgens de werkgroep alleen van belang dat 
er een onderneming is in de nalatenschap en dat deze onderneming wordt voortgezet. De facili-
teiten hebben volgens de werkgroep het karakter van een waardereductie. Het doet er dan niet 
toe hoe de huwelijksgemeenschap of de nalatenschap wordt verdeeld. Voorwaarde is dat de 
verkrijger ondernemingsvermogen heeft verkregen krachtens schenking of erfrecht, of dat de 
verkrijging geheel of gedeeltelijk de tegenwaarde vormt van de waarde van het ondernemings-
vermogen. De faciliteiten moeten dus ook gelden voor vorderingen die kinderen verkrijgen in-
gevolge de wettelijke verdeling, uit hoofde van een legaat tegen inbreng van de waarde aan de 
bedrijfsopvolger, of voor vorderingen die de langstlevende krijgt op grond van een fi naal verreken-
beding, aldus nog steeds de werkgroep.

De argumenten voor de aldus beschreven faciliteit zijn volgens de werkgroep:
 de successierechten van alle verkrijgers moeten veelal aan de onderneming worden 
 onttrokken, hetgeen van belang is voor de continuïteit van de onderneming;
 het is in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel dat aan iedere verkrijger, in wiens 
 waarde de onderneming tot uitdrukking komt, de vrijstelling wordt verleend, en
 confl icten tussen erfgenamen worden voorkomen.

De omvang van de heffi ng is niet afhankelijk van de verdeling van de nalatenschap 

Deze argumenten hebben de wetgever echter niet overtuigd.81 In de regeling vanaf 2002 en ook 
in de nieuwe regeling vanaf 2010 blijft het uitgangspunt dat de faciliteiten slechts toe mogen 
komen aan de voortzetter van de onderneming.82 

3.3  Besluit 4 april 2011
Dit besluit bevat het beleid voor toepassing van de BOR, en heeft terugwerkende kracht tot 1 
januari 2010. Het besluit bevat twee goedkeuringen die een aanknopingspunt bieden voor de 
discussie over de BOR als boedelvrijstelling.83 

Wanneer sprake is van een gemeenschap van goederen, één van de echtgenoten een vof fi rmant 
is in een onderneming en de andere echtgenoot (niet-ondernemer) overlijdt, behoort tot de na-
latenschap een vordering ter grootte van de helft van de waarde van het vof aandeel van de 
langstlevende echtgenoot. Wanneer deze vordering wordt toegedeeld aan de langstlevende 
echtgenoot (de ondernemer), is goedgekeurd dat de BOR van toepassing is op de vordering die 
de echtgenoot-niet ondernemer nalaat en die ziet op de helft van de waarde van het ondernemings-
vermogen. Voorwaarde is dat de echtgenoot-ondernemer ten minste één jaar voor het overlijden 
van de andere echtgenoot de onderneming dreef en deze onderneming na het overlijden ten 
minste vijf jaren voortzet. Als de vordering vererft naar de kinderen, hebben zij geen recht op 
de BOR, omdat zij geen voortzetters zijn.84 

Wanneer de echtgenoten op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd (koude uitsluiting) met een 
fi naal verrekenbeding en de echtgenoot-niet-ondernemer overlijdt, vererft eveneens een vordering 
ter grootte van de helft van de waarde van het ondernemingsvermogen (IB-onderneming of 
kwalifi cerend aanmerkelijk belang). Wanneer deze vordering vererft naar de echtgenoot-ondernemer, 
is goedgekeurd dat op deze vordering de BOR van toepassing is. Ook hier moet de ondernemer 
ten minste één jaar voor het overlijden van de andere echtgenoot de onderneming drijven en 
deze onderneming ten minste vijf jaren voortzetten. Voor zover een kind een onderbedelings-
vordering krijgt die ziet op het ondernemingsvermogen is uitstel van betaling mogelijk.85

In bovenstaande situaties is dus sprake van een vordering in de nalatenschap die samenhangt 
met ondernemingsvermogen. Deze vorderingen ontstaan door het huwelijksvermogensregime 
van de echtgenoten. De staatssecretaris vindt het onredelijk dat, naar de letter genomen, de 
BOR niet van toepassing is in het eerste geval. Bij het fi naal verrekenbeding verwijst de staats-
secretaris naar de parallel met de gemeenschap van goederen en verleent hij daarom een goed-
keuring. De goedkeuring geldt niet voor andere gevallen, zoals vorderingen die ontstaan krachtens 
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erfrecht vanwege een inbrengverplichting of een overbedeling.

Deze goedkeuringen repareren ongewenste gevolgen van de huidige regeling een beetje, maar 
dat is naar mijn mening niet genoeg. Zo zijn de goedkeuringen alleen van toepassing wanneer de 
vordering vererft naar de langstlevende echtgenoot-ondernemer, maar niet wanneer de vordering 
vererft naar de kinderen. In beide gevallen zal echter erfbelasting verschuldigd zijn, die waar-
schijnlijk aan de onderneming onttrokken moet worden en dus een belemmering kan vormen 
voor de continuïteit van de onderneming. 
Bovendien kan dit ertoe leiden dat de BOR per saldo slechts op de helft van het ondernemings-
vermogen van toepassing zal zijn. Wanneer immers de echtgenoot-ondernemer als eerste 
overlijdt, is de BOR van toepassing op diens nalatenschap. De nalatenschap bestaat uit de waarde 
van de onderneming, verminderd met de schuld aan de langstlevende echtgenoot. De BOR kan 
dus maximaal over de helft van de waarde van de onderneming toegepast worden.86 Overlijdt 
vervolgens de andere echtgenoot, en behoort de vordering tot diens nalatenschap, dan zal 
daarop de BOR niet van toepassing zijn. 

3.4  Arresten Hoge Raad
Wanneer een nalatenschap vorderingen bevat, is de hoofdregel dat deze vorderingen moeten 
worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. Een uitzondering hierop heeft de 
Hoge Raad gemaakt in 1995.87 In deze casus was sprake van een woning die conform de toen 
geldende waarderingsregel van art. 21, vierde lid SW 1956, gewaardeerd werd op 60% van de 
waarde. Krachtens de ouderlijke boedelverdeling verkreeg de langstlevende de woning en kregen 
de kinderen een vordering op de langstlevende ter zake van deze woning. De Hoge Raad oordeelt 
dat de waarderingsfaciliteit van art. 21, vierde lid SW 1956 ook dient te worden toegepast op de 
vorderingen die de kinderen verkrijgen, voor zover deze afhankelijk is van de waarde van de woning. 
De Hoge Raad acht het in overeenstemming met de strekking van art. 21, vierde lid SW 1956 
om deze faciliteit niet te beperken tot de verkrijging van een eigen woning, maar deze tevens van 
toepassing te laten zijn voor zover de waarde van het verkregene geheel afhankelijk is van de 
waarde van de eigen woning. De bewoordingen van art. 21, vierde lid SW 1956 verzetten zich 
hier niet tegen. 

Annotator Zwemmer is het hier niet mee eens. Hij vindt dat de vordering een vermogensbestand-
deel is dat ‘met de beste wil van de wereld’ niet onder de tekst van art. 21, vierde lid SW 1956 
te brengen is. Hij stelt dat dit verschil van inzicht terug te voeren valt op de oude controverse 
successierecht als boedelbelasting of als verkrijgersbelasting. In het eerste geval is de strekking 
van het waarderingsvoorschrift voor de eigen woning dat bij iedere nalatenschap met een eigen 
woning 40% van de waarde buiten de heffi ng dient te vallen. In het tweede geval wordt alleen 
bij de verkrijger van de woning 40% van de waarde buiten de heffi ng gelaten. Kortom, precies 
dezelfde discussie die nu speelt voor de BOR. Wanneer men de BOR als een waardereductie opvat, 
kan men met deze redenering ook de vordering die samenhangt met de verkrijging van onder-
nemingsvermogen, op dezelfde wijze waarderen. 

Gelet op het arrest van de Hoge Raad in 2009 is dit echter niet het geval. In deze casus behoorde 
(de helft van) een zogenoemd NSW-landgoed tot de nalatenschap. Ingevolge de wettelijke 
verdeling verkreeg de langstlevende echtgenoot het landgoed en kregen de kinderen daartegenover 
een vordering op hun moeder. Voor een NSW-landgoed geldt een invorderingsvrijstelling erf-
belasting voor de verkrijger.88 De kinderen deden voor hun verkrijging (de vordering wegens 
onderbedeling) een beroep op deze vrijstelling. Hoewel de NSW-faciliteit tot doel heeft te 
verhinderen dat landgoederen uiteenvallen vanwege de hoge last van successierecht en het in 
overeenstemming met het doel van de NSW zou zijn als de faciliteit op de vorderingen van toe-
passing was, geeft de Hoge Raad de kinderen geen gelijk. Blijkens de tekst van de wet is volgens 
de Hoge Raad de NSW-faciliteit beperkt tot de verkrijging van een onroerende zaak (of aandelen 
in een zogenoemd NSW-lichaam). Ook de bepalingen van de NSW zijn toegesneden op de 
verkrijger van het landgoed. Bovendien zou toepassing van de faciliteit op de vordering tengevolge 
hebben dat de NSW-faciliteit meermalen verleend kan worden, of dat aan zo’n verkrijging een 
grondslag wordt gegeven die de waarde van het landgoed overtreft. Een voorwaardelijke 
invorderingsvrijstelling voor dergelijke gevallen kan alleen door een wetswijziging worden 
bewerkstelligd.89 
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Annotator van Vijfeijken had, met in gedachten het arrest uit 1995, verwacht dat de Hoge Raad 
op dezelfde wijze zou oordelen. Zij acht de argumenten van de Hoge Raad voor het oordeel in 
deze casus niet steekhoudend en concludeert dat de Hoge Raad kennelijk een verschil ziet tussen 
het waarderingsvoorschrift van art. 21, vierde lid SW 1956 en de invorderingsfaciliteit van art. 7 NSW. 

Wat hier ook van zij, na dit arrest van de Hoge Raad heeft de stelling dat de BOR van toepassing 
is op een onderbedelingsvordering die samenhangt met ondernemingsvermogen, weinig kans 
van slagen.

4  Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren…90 

4.1   Inleiding
De motie Cramer opent de mogelijkheid om de wenselijkheid van een wetswijziging van de BOR 
te onderzoeken. Hierna ga ik in op de aandachtspunten die van belang zijn voor de twee genoemde 
varianten, namelijk de ‘zuivere’ boedelvrijstelling en wat ik noem de vorderingsvrijstelling. Een 
en ander wordt behandeld aan de hand van een aantal voorbeeldsituaties. 
Uitgangspunten voor een wijziging van de regeling zijn:
 de continuïteit van de onderneming mag niet worden belemmerd omdat de middelen aan 
 de onderneming moeten worden onttrokken vanwege de verschuldigde belasting;
 een gelijke behandeling van de erfgenamen onderling;
 het voorkomen van dubbel gebruik van de BOR;
 het voorkomen van economisch bezien ongewenste bedrijfsopvolgingsstructuren die 
 alleen zijn opgezet om zo goed mogelijk gebruik te maken van de BOR. Denk daarbij aan 
 testamenten of schenkingen waarbij de onderneming aan alle kinderen wordt nagelaten 
 of geschonken, in plaats van aan de beoogde bedrijfsopvolger.

Eenvoudshalve ga ik uit van een 100% voorwaardelijke vrijstelling. Verder houd ik geen rekening 
met overige vrijstellingen, zoals de vrijstelling voor de langstlevende partner. Ten slotte ga ik er 
van uit dat de vermogens bij het eerste en tweede overlijden gelijk zijn gebleven.

4.2  Wettelijke verdeling/ouderlijke boedelverdeling
Stel dat een nalatenschap bestaat uit een onderneming van € 6 mln en overig vermogen van € 3 mln. 
Erfgenamen zijn de langstlevende echtgenoot en twee kinderen. 
In de huidige situatie wordt de langstlevende belast voor een verkrijging van € 3 mln (€ 9 mln 
bezittingen minus een schuld aan de kinderen van € 6 mln). De BOR leidt ertoe dat de langst-
levende geen erfbelasting verschuldigd is, vanwege de vrijstelling van het ondernemingsvermogen. 
De kinderen worden echter ieder belast voor hun verkrijging van € 3 mln. De langstlevende heeft 
overigens recht op een vrijstelling van € 6 mln, vanwege de werking van art. 35b, vierde lid 
SW 1956. Zij kan echter slechts € 3 mln daarvan effectueren. Feitelijk blijft € 3 mln van de 
vrijstelling onbenut.

Bij een zuivere boedelvrijstelling zou de gehele onderneming voorwaardelijk vrijgesteld zijn en 
doet de verdeling er niet toe. Iedere verkrijger profi teert van de vrijstelling naar evenredigheid 
van zijn erfstelling. Iedere verkrijger wordt dus belast over een verkrijging van € 1 mln. 
In deze opvatting is art. 35b, vierde lid SW 1956 (de last of tegenprestatie komt niet in mindering 
op de verkrijging voor de berekening van de BOR) overbodig geworden. 
Bij het overlijden van de langstlevende ouder heeft de nalatenschap een waarde van € 3 mln: 
€ 6 mln ondernemingsvermogen, € 3 mln overig vermogen minus een schuld aan de kinderen van 
€ 6 mln wegens overbedeling. Wanneer in dit geval de zuivere boedelvrijstelling zonder meer 
wordt toegepast, valt er niets meer te belasten. Als het ondernemingsvermogen is vrijgesteld, 
is de nalatenschap immers op papier negatief. 
Op die manier zou dubbel worden geprofi teerd van de BOR. Om dit te voorkomen, zou dus een 
bepaling moeten worden opgenomen waardoor het ondernemingsvermogen slechts wordt 
vrijgesteld voor zover daar geen overbedelingsschuld tegenover staat.
Dat werkt als volgt uit: de zuivere boedelvrijstelling bedraagt nu nog maar € 2 mln (€ 6 mln 
ondernemingsvermogen waartegenover een overbedelingsschuld staat van € 4 mln). 
De nalatenschap bedraagt dan € 1 mln (ondernemingsvermogen € 4 mln, overige vermogen 
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€ 3 mln en een schuld aan de kinderen van € 6 mln). Ieder kind wordt belast voor zijn verkrijging 
van € 500.000. 

In de variant van de vorderingsvrijstelling loopt het anders. Bij het eerste overlijden vindt bij de 
langstlevende geen heffi ng plaats. De verkrijging bedraagt € 9 mln, verminderd met een vrij-
stelling van € 6 mln en een schuld aan de kinderen van € 6 mln. Ieder kind verkrijgt een vordering 
die vrijgesteld is voor zover deze ziet op ondernemingsvermogen (€ 2 mln per kind). De belaste 
verkrijging per kind is dan € 1 mln. Op deze wijze wordt echter in totaal meer vrijgesteld dan 
de totale waarde van het ondernemingsvermogen. Dit kan worden opgelost door art. 35b, 
vierde lid SW 1956 aan te passen. Dit artikel zou dan moeten luiden: ‘Indien het ondernemings-
vermogen is verkregen onder een last of tegen een tegenprestatie, wordt voor de toepassing van 
dit artikel die last of tegenprestatie in mindering gebracht op het ondernemingsvermogen’.91 
In dat geval wordt dus bij de langstlevende de vrijstelling slechts toegepast over € 2 mln (onder-
nemingsvermogen van € 6 mln minus de daarmee samenhangende schuld van € 4 mln). Haar 
verkrijging bedraagt dan € 9 mln, minus de vrijstelling van € 2 mln en de schuld van € 6 mln, 
ofwel € 1 mln. 

Bij het overlijden van de langstlevende ouder bedraagt de nalatenschap € 3 mln (€ 6 mln 
ondernemingsvermogen, € 3 mln overig vermogen minus € 6 mln schuld). 
Bij ieder kind wordt de vrijstelling voor het ondernemingsvermogen berekend over zijn verkrijging 
van het ondernemingsvermogen van €3 mln minus de daarmee samenhangende schuld van 
€ 2 mln. De vrijstelling is dus € 1 mln. 
Het kind verkrijgt dan:
 ondernemingsvermogen ½ van € 6 mln €3 mln
 overig vermogen ½ van € 3 mln €1,5 mln
 af: overbedelingsschuld ½ van € 6 mln €3 mln -
 af: vrijstelling  €1 mln -
 Totaal  € 500.000

Voor beide varianten dient dus art. 35b, vierde lid SW 1956 aangepast te worden.

4.3  Nalatenschap bevat vordering die samenhangt met ondernemingsvermogen
Tot de nalatenschap kan een vordering behoren die samenhangt met ondernemingsvermogen. 
Dit is o.a. het geval in de twee hiervoor onder 3.3 genoemde situaties waarvoor het Besluit van 
4 april 2011 een goedkeuring geeft. Er is dus sprake van een vordering uit hoofde van een fi naal 
verrekenbeding of omdat het vof-aandeel van de echtgenoot niet in de gemeenschap van 
goederen valt en de vordering hangt samen met het ondernemingsvermogen. 

In de variant van de zuivere boedelvrijstelling kan geen beroep worden gedaan op de vrijstelling 
omdat de nalatenschap immers geen onderneming bevat. De vordering wordt dus geheel belast. 
Wanneer de echtgenoot-ondernemer overlijdt, kan de vrijstelling slechts op de helft van de 
waarde van de onderneming worden toegepast.92 Per saldo zou dit dus leiden tot een verslechte-
ring ten opzichte van de huidige situatie, omdat de vordering ook belast wordt wanneer deze 
vererft naar de echtgenoot-ondernemer. 93  

In de variant van de vorderingsvrijstelling is er geen probleem, mits de defi nitie van een vordering 
die samenhangt met ondernemingsvermogen ruim genoeg is. De motie Cramer rept immers 
alleen van een onderbedelingsvordering die samenhangt met ondernemingsvermogen, en 
daaronder kan een vordering uit hoofde van een fi naal verrekenbeding, of vanwege de waarde-
verrekening van ondernemingsvermogen dat niet in de gemeenschap valt, niet geschaard worden. 
De vordering zou dus als volgt omschreven moeten worden in art. 35c, eerste lid, letter e SW 1956: 
“een vordering verkregen krachtens schenking, erfrecht, of huwelijksvermogensrecht, voor 
zover deze betrekking heeft op de waarde van de onderneming”. Deze defi nitie is ruimer dan 
gevraagd in de motie Cramer en sluit aan bij de destijds door de commissie Moltmaker gebruikte 
omschrijving. De goedkeuring in het Besluit van 4 april 2011 is daarmee overbodig geworden.

De vraag is vervolgens hoe lang de samenhang van de vordering met het ondernemingsvermogen 
blijft gelden. Dit komt hierna aan de orde.
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94 Art. 35e SW 1956.

4.4  Voortzettingseis
De voorwaardelijke vrijstelling wordt in de huidige regeling defi nitief wanneer de voortzetter de 
onderneming gedurende vijf jaren na de verkrijging voortzet.94 Hoe zou deze voortzettingseis 
moeten luiden voor de twee varianten?

Stel de nalatenschap bestaat uit ondernemingsvermogen ter waarde van € 5 mln. Er zijn twee 
erfgenamen, kind 1 en kind 2. Kind 1 verkrijgt de onderneming, kind 2 krijgt een vordering op 
kind 1 van € 2,5 mln.
Bij een zuivere boedelvrijstelling is de verdeling niet van belang. Nu de onderneming op boedel-
niveau wordt vrijgesteld, is er door geen van de kinderen erfbelasting verschuldigd. 
Kind 1 dient gedurende vijf jaren de onderneming voort te zetten. Wanneer kind 1 binnen deze 
periode de onderneming verkoopt, wordt de voorwaardelijke vrijstelling bij beiden teruggenomen. 
Ieder kind dient dan alsnog erfbelasting te betalen. Bij verkoop levert dat geen problemen op, 
omdat kind 1 de middelen verkrijgt waarmee hij zijn broer/zus kan betalen, en waarmee zij 
beiden hun erfbelasting kunnen betalen. 
Als kind 1 echter wegens faillissement de onderneming niet vijf jaren voortzet, wordt de faciliteit 
eveneens ingetrokken. Dit levert uiteraard wel problemen op, aangezien er dan geen liquiditeiten 
zijn om de vordering aan broer/zus en de erfbelasting te betalen. Dit probleem bestaat echter 
ook onder de huidige regelgeving, waar immers de voorwaardelijke vrijstelling voor kind 1 
teruggedraaid wordt en het uitstel van betaling voor kind 2 ook eindigt. Het probleem wordt 
dus niet zozeer veroorzaakt door de boedelfaciliteit, maar omdat faillissement ertoe leidt dat 
alle faciliteiten worden teruggedraaid.

Wanneer kind 1 overlijdt, bevindt zich in diens nalatenschap de onderneming, waarvoor, zoals 
hiervoor al beschreven, een voorwaardelijke vrijstelling geldt, met inachtneming van de schuld. 
Overlijdt echter kind 2, dan valt in diens nalatenschap slechts de vordering, waarvoor bij een 
zuivere boedelvrijstelling geen voorwaardelijke vrijstelling geldt, aangezien geen sprake is van 
ondernemingsvermogen. 

In de variant van de vorderingsvrijstelling zijn kind 1 noch kind 2 bij het overlijden van hun ouder 
erfbelasting verschuldigd: kind 1 krijgt een voorwaardelijke vrijstelling over de waarde van de 
onderneming minus de schuld en kind 2 krijgt de vrijstelling over de waarde van de vordering. 
De vraag rijst of kind 2 ook gedurende vijf jaren de vordering moet houden en of de vrijstelling 
ook geldt voor de erfgenamen van kind 2 die immers alleen een vordering krijgen.

Het is denkbaar dat kind 2 eieren voor zijn geld kiest en de vordering aan een derde overdraagt 
binnen de vijfjaarsperiode. In dat geval dient naar mijn mening de voorwaardelijke vrijstelling 
te vervallen; er zijn immers liquiditeiten om de belasting te voldoen en de continuïteit van de 
onderneming kan daardoor niet in gevaar komen. De ratio is dus aan de faciliteit ontvallen. 
Voor deze derde is naar mijn mening geen sprake meer van een voor de BOR kwalifi cerende 
vordering omdat de vordering niet krachtens huwelijksvermogensrecht, schenking of erfrecht 
is verkregen. Consequentie hiervan is dat de schuld aan de derde ook niet meer meetelt voor 
de berekening van de hoogte van de voorwaardelijke vrijstelling wanneer kind 1 zijn onderne-
mingsvermogen nalaat of schenkt.  

Moet afl ossing van de vordering binnen 5 jaar ook tot vervallen van de voorwaardelijke vrijstelling 
voor kind 2 leiden? Vanuit de ratio van de faciliteit bezien, geldt hier hetzelfde als bij verkoop 
van de vordering. Tegen deze benadering pleit dat dit zal leiden tot uitstelgedrag voor de afl ossing 
van de vordering. Dat argument acht ik echter niet overtuigend, omdat ditzelfde geldt voor de 
voortzetter van de onderneming. Ook deze zal immers wachten met verkoop van de onderneming 
totdat de vijfjaarstermijn verstreken is, om zodoende de voorwaardelijke vrijstelling defi nitief 
te maken. 
Bovendien leidt onder de huidige regeling de uitkering van dividend er voor de voortzetter ook 
niet toe dat de voorwaardelijke vrijstelling wordt ingetrokken, terwijl ook dan de belasting betaald 
kan worden zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. 

Mijn conclusie is dat de voortzettingseis in art. 35e SW 1956 ook dient te gelden voor de vor-
dering die kwalifi ceert voor de voorwaardelijke vrijstelling. Aan art. 35e, eerste lid SW 1946 
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kan een letter e worden toegevoegd, dat bijvoorbeeld als volgt luidt: ‘indien het een verkrijging 
betreft als bedoeld in art. 35c, eerste lid, letter e; in gevallen waarin zich ten aanzien van een 
medeverkrijger een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de letters a, b, c, d en voor zover de 
vordering wordt voldaan of wordt vervreemd om baat’.95 Bij schenking van de vordering komen 
er geen liquide middelen vrij en kan de oude voortzettingstermijn naar mijn mening volgemaakt 
worden door de begiftigde.96 Er begint tegelijkertijd voor de begiftigde een nieuwe voortzettings-
termijn te lopen vanaf het moment van schenking. 

Hieruit blijkt een bijkomend voordeel van de variant van een vorderingsvrijstelling: de huidige 
bepaling voor uitstel van betaling voor de verkrijger van een vordering op een medeverkrijger ter 
zake van door deze medeverkrijger verkregen ondernemingsvermogen kan vervallen. De ver-
krijgers van de vordering behoeven dus geen apart verzoek meer te doen aan de ontvanger. 97 

Wanneer kind 1 overlijdt, bevat zijn nalatenschap de onderneming en de daarmee samenhangende 
schuld. Voor de verkrijgers is op het saldo daarvan de BOR van toepassing. Dit is alleen anders 
indien de vordering aan een derde is verkocht zoals hiervoor aangegeven. 

Wanneer kind 2 overlijdt, bevat diens nalatenschap alleen de vordering. Op de verkrijging van 
deze vordering door de erfgenamen dient de BOR naar mijn mening van toepassing te zijn. De 
vordering valt onder de door mij voorgestelde defi nitie in art. 35c, eerste lid, letter e SW 1956.98 

Voor de verkrijgers van de vordering van kind 2 gaat de voortzettingseis vanaf het overlijden van 
kind 2 lopen. Gelet op de ratio van de BOR, zal de faciliteit niet alleen moeten worden terug-
genomen bij voldoening of vervreemding van de vordering, maar ook wanneer zich ten aanzien 
van kind 1 (de ondernemer) één van de gevallen genoemd in art. 35e SW 1956 voordoet. Het 
begrip ‘medeverkrijger’ moet dus vervangen worden door: ‘degene die de onderneming, als 
bedoeld in art. 35c, eerste lid heeft verkregen’. 

De vraag komt op wat er moet gebeuren als de vordering op kind 1 niet door alle erfgenamen van 
kind 2 wordt verkregen, maar terechtkomt bij één erfgenaam, stel kleinkind 1 die daartegenover 
weer een schuld heeft aan de andere erfgenamen, kleinkinderen 2, 3, 4, etc. Naar mijn mening 
hangt alleen de vordering in de nalatenschap van kind 2 op kind 1 samen met de onderneming. 
Alleen voor kleinkind 1 kan de BOR dus van toepassing zijn. Het verband tussen de vorderingen 
van de overige erfgenamen op kleinkind 1 en de onderneming is slechts een afgeleide en deze 
vorderingen dienen niet meer te vallen onder de BOR. Bij de vererving van een ‘echte’ onder-
neming is het bedrijfseconomisch onwenselijk dat deze vanwege de faciliteit terecht komt bij 
erfgenamen- niet bedrijfsopvolgers. Voor een vordering die vererft, geldt dit argument niet; er 
is geen bedrijfseconomisch bezwaar voor de onderneming tegen de overgang van die vorderingen 
op alle erfgenamen. De voorwaardelijke vrijstelling dient dus alleen te gelden voor de vordering 
die samenhangt met de verkrijging van ondernemingsvermogen, maar niet meer voor vorderingen 
die samenhangen met de verkrijging van een kwalifi cerende vordering. 
Op deze wijze wordt een Droste effect voorkomen.99 

4.5  Bezitseis
In de huidige regeling geldt er ingevolge art. 35d SW 1956 een bezitseis voor de erfl ater van 
één jaar en voor de schenker van vijf jaar. 

In de variant van een zuivere boedelverdeling behoeft hieraan niets veranderd te worden.

In de variant van de vorderingsvrijstelling zou ook hier weer een letter e moeten worden toe-
gevoegd om te bereiken dat bij schenking of vererving van een kwalifi cerende vordering ook de 
bezitseis geldt voor de schenker/erfl ater. De kwalifi cerende vordering moet, mutatis mutandis, 
aan dezelfde eisen voldoen als de overige kwalifi cerende vermogensbestanddelen, genoemd 
in de voorgaande letters. 
De eis dat de erfl ater de kwalifi cerende vordering al één jaar voor het overlijden dient te hebben, 
kan niet gesteld worden indien het huwelijk eindigt door overlijden en de echtgenoot–niet-
ondernemer overlijdt en deze ingevolge het huwelijksgoederenregime een vordering heeft op 
de echtgenoot-ondernemer. In dat geval ontstaat de vordering immers pas op het moment 
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van overlijden. Het is dan naar mijn mening voldoende als, conform de huidige goedkeuring in 
het beleidsbesluit van 4 april 2011, de echtgenoot-ondernemer ten minste gedurende één jaar 
voor het overlijden van de andere echtgenoot, de onderneming dreef. Dit dient ook te gelden 
wanneer de echtgenoot-niet-ondernemer binnen één jaar na echtscheiding overlijdt en dan een 
vordering op de echtgenoot-ondernemer nalaat. De eenjaarstermijn is opgenomen om misbruik 
te voorkomen en daarvan is in de hiervoor geschetste gevallen geen sprake. 

5  Tot slot

Het verzoek in de motie Cramer laat de mogelijkheid open om te onderzoeken of de voor-
waardelijke vrijstelling voor de BOR op nalatenschapsniveau verleend moet worden (zuivere 
boedelvrijstelling), of voor bepaalde, kwalifi cerende vorderingen (vorderingsvrijstelling). 

De ongelijke behandeling van de kinderen, wanneer zij niet allen de onderneming verkrijgen, 
kan in beide varianten opgelost worden bij het eerste overlijden. Wanneer echter een verkrijger 
van een kwalifi cerende vordering overlijdt, is de BOR niet van toepassing in de zuivere boedel-
variant. Deze variant dekt evenmin de situatie dat de nalatenschap bestaat uit een vordering 
tengevolge van het huwelijksgoederenregime.  
De vorderingsvrijstelling lost deze problemen wel op en verdient naar mijn mening daarom de 
voorkeur, mede omdat de Successiewet overwegend als een verkrijgersbelasting aangemerkt 
kan worden. Daarin past geen voorwaardelijke vrijstelling als zuivere boedelvrijstelling.

Met een voorwaardelijke vrijstelling voor een kwalifi cerende vordering zal de continuïteit van 
de onderneming niet in gevaar kunnen komen, omdat geen liquide middelen aan de onderneming 
hoeven te worden onttrokken voor de belastingbetaling. De bedrijfseconomisch meest gewenste 
bedrijfsopvolger kan als erfgenaam of legataris de onderneming krijgen met daartegenover een 
schuld aan de andere erfgenamen, zonder dat dit ertoe leidt dat de BOR slechts gedeeltelijk 
benut kan worden. 

Dubbel gebruik van de BOR kan worden voorkomen door rekening te houden met de schuld voor 
de berekening van de vrijstelling. De voortzettingseis en de bezitseis dienen aangepast te worden. 
Overigens wijs ik erop dat hiermee slechts één van de problemen bij de toepassing van de BOR 
opgelost wordt. Er blijven nog genoeg knelpunten over voor volgende artikelen.100 

Ten slotte: als de wetgever de BOR in de SW 1956 aanpast en de voorwaardelijke vrijstelling van 
toepassing is op een vordering die samenhangt met de verkrijging van de onderneming krachtens 
schenking, erfrecht of huwelijksvermogensrecht, is het consequent om ook de invorderings-
vrijstelling van art. 7 NSW op dergelijke vorderingen van toepassing te verklaren.
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NOODZAAK (BOEDEL)
VRIJSTELLING VOOR 

ONDERNEMINGSVERMOGEN
mr. dr. M.J. Hoogeveen 101

1  Inleiding

Met ingang van 1 januari 1997 is voor de heffi ng van schenk- en erfbelasting voor het eerst 
een vrijstelling ingevoerd voor de waarde going concern. De vrijstelling bedroeg destijds 25%. 
Deze vrijstelling is, mede onder druk van belangenorganisaties, steeds verder verhoogd tot in-
middels deels 100% en deels 83%. Het daarvoor gegeven argument is, kort gezegd, dat anders 
rendabele ondernemingen gedwongen gestaakt zouden moeten worden, omdat de liquiditeiten 
voor de schenk- of erfbelasting aan de onderneming onttrokken zouden moeten worden. Een 
dergelijke staking zou ook onwenselijk zijn, omdat dit leidt tot verlies aan productief vermogen, 
werkgelegenheid, kennis en bestaande netwerken en tot reële effi ciencynadelen.102  Het staken 
van de onderneming is niet alleen nadelig voor de desbetreffende ondernemer, maar kan ook 
nadelig zijn voor anderen in de samenleving zoals werknemers, toeleveranciers en afnemers van 
de gestaakte onderneming. Een en ander leidt niet alleen tot individueel welvaartsverlies, maar 
ook tot collectief welvaartsverlies. Echter, indien de heffi ng van schenk- en erfbelasting niet of 
in weinig gevallen leidt tot het beëindigen van ondernemingen wordt een vrijstelling verleend 
die niet nodig is. Het is dus van belang om vast te stellen in hoeveel gevallen het noodzakelijk 
is dat een vrijstelling voor de waarde going concern wordt verleend. 

Dat rendabele ondernemingen daadwerkelijk moeten worden gestaakt, als gevolg van de 
heffi ng van schenk- of erfbelasting is nergens onderbouwd met cijfers.103 De enige cijfers die 
beschikbaar zijn, leiden eerder tot de conclusie dat geen vrijstelling hoeft te gelden. Van de 
uitstelregeling die in het verleden bestond, werd slechts gemiddeld 16 keer per jaar gebruik 
gemaakt. Mede vanwege het geringe gebruik van de betalingsregeling is in het verleden de in-
voering van een vrijstelling tot drie keer toe afgewezen met de motivering dat er geen problemen 
waren. In 2010 is verder aangegeven dat geen data bij de Belastingdienst voorhanden zijn om de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te kunnen evalueren.104 Dit bevestigt het beeld dat geen inzicht 
bestaat in de aantallen ondernemingen die door de heffi ng van schenk- en erfbelasting in de 
problemen zijn gekomen. Vanwege het ontbreken van relevante data kan verder de vraag worden 
gesteld op grond van welke gegevens en informatie de wetgever dan heeft kunnen beslissen 
dat de faciliteiten moesten worden ingevoerd en ook steeds verder moesten worden verruimd.105

Om te kunnen beoordelen of de vrijstelling noodzakelijk is, heb ik een successierechtdossier-
onderzoek verricht.106 Hierbij heb ik onder andere onderzocht of de nalatenschap respectievelijk 
de verkrijging van de voortzetter voldoende vrije middelen bevatte om het successierecht te 
kunnen betalen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn opgenomen in paragraaf 2. De reden 
waarom niet alleen onderzoek is gedaan naar de vrije middelen van de voortzetter maar ook naar 
die van de nalatenschap, is om te kunnen bepalen wat de invloed is van de toedeling van het 
ondernemingsvermogen aan de voortzetter op het al dan niet aanwezig zijn van vrije middelen. 
Tevens kunnen aan de hand van dit onderzoek mogelijk uitspraken worden gedaan over de in-
voering van een boedelvrijstelling.107 Om de noodzaak van de vrijstelling te beoordelen is ook 
onderzocht hoe groot de effectieve belastingdruk is (paragraaf 3). Ten slotte heb ik onderzocht 
in hoeverre de vrijstelling onbenut is gebleven, bijvoorbeeld omdat de verkrijging van de verkrijger 
onvoldoende groot was. Tevens heb ik daarbij onderzocht hoe groot het onbenutte deel is, indien 
een boedelvrijstelling zou bestaan (paragraaf 4). Ik sluit deze bijdrage af met een korte conclusie 
in paragraaf 5.  
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 die door de BV wordt gedreven wel tot het kwali-

 fi cerende ondernemingsvermogen wordt gerekend.

2  Onderzoek naar vrije middelen

2.1  Inleiding
Bij de bepaling van de omvang van de vrije middelen is zowel het ondernemingsvermogen als het 
verschuldigde successierecht over de totale nalatenschap respectievelijk de totale verkrijging 
van de voortzetter als gebonden vermogen aangemerkt.108 Het overige tot de nalatenschap 
respectievelijk tot de verkrijging van de voortzetter behorende vermogen is aangemerkt als 
ongebonden vermogen. Dit vermogen vormt de ‘vrije middelen’ waaruit het successierecht over 
het ondernemingsvermogen betaald zou kunnen worden. Vrije middelen moet in deze context 
worden gezien als niet-ondernemingsgebonden vermogen. Met de term ‘vrije middelen’ wil ik 
dus niet beweren dat dit overige vermogen, zoals een verhuurde onroerende zaak, liquide is.109 
Dit geldt echter voor alle belastingplichtigen en dit overige vermogen is niet ‘ondernemings-
gebonden’. De vrijstelling voor de waarde going concern heeft daarentegen tot doel om 
ondernemingsvermogen te faciliëren. Dit is de reden dat ik alleen het aangegeven verkregen 
ondernemingsvermogen en het verschuldigde successierecht als gebonden vermogen heb 
aangemerkt.110 

Bij het onderzoek naar de vrije middelen is geen rekening gehouden met de eventuele hogere 
liquidatiewaarde en het verschuldigde successierecht over het verschil tussen deze liquidatie-
waarde en de lagere waarde going concern. De reden daarvoor is dat de vrijstelling voor de 
liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern (art. 35b, eerste lid, onderdeel b, 1o SW 1956) 
een andere achtergrond heeft dan de vrijstelling voor de waarde going concern (art. 35b, eerste 
lid, onderdeel b, 2o, SW 1956). De achtergrond van de vrijstelling voor de liquidatiewaarde is dat 
de verkrijger in geval van voortzetting de hogere liquidatiewaarde (nog) niet realiseert. De vrij-
stelling voor de waarde going concern daarentegen dient ter voorkoming van liquiditeitspro-
blemen; de schenk- en erfbelasting zouden niet mogen leiden tot een beëindiging van rendabele 
ondernemingen vanwege het feit dat de liquiditeiten aan de onderneming onttrokken zouden 
moeten worden.

Voorbeeld

De nalatenschap heeft een waarde van € 2 mln. Het ondernemingsvermogen bedraagt € 900.000 en het 

overige vermogen € 1,1 mln. Er zijn twee erfgenamen A en B. A zet de onderneming voort. Het verschuldigde 

successierecht bedraagt voor ieder € 175.000 en in totaal dus € 350.000.

Beoordeling vrije middelen nalatenschap:

€ 2 mln -/- € 900.000 -/- € 350.000 = € 750.000 positief en dus voldoende vrije middelen.

Beoordeling vrije middelen voortzetter:

€ 1 mln -/- € 900.000 -/- € 175.000 = € 75.000 negatief en dus onvoldoende vrije middelen.

Uit het voorbeeld blijkt dat door de toedeling van het ondernemingsvermogen aan A de situatie 
ontstaat dat A onvoldoende vrije middelen heeft, terwijl de nalatenschap in beginsel voldoende 
vrije middelen bevat om de belasting te kunnen betalen. Wat ik heb onderzocht, is in hoeveel 
gevallen de toedeling van het ondernemingsvermogen van invloed is op de omvang van de vrije 
middelen bij de voortzetter ten opzichte van die bij de nalatenschap. Indien dit veelvuldig 
voorkomt, kan de vraag worden gesteld waarom de overheid een vrijstelling voor de waarde 
going concern zou moeten verlenen, terwijl van de niet-voortzetters geen offer wordt gevraagd. 

2.2  Uitkomsten beoordeling vrije middelen nalatenschap
In totaal zijn 232 nalatenschappen in het onderzoek betrokken. Beoordeeld is of deze nalaten-
schappen voldoende vrije middelen bevatten om het successierecht te kunnen betalen. De vrije-
middelentoets is als volgt aangelegd: waarde van de nalatenschap -/- waarde van de onderneming 
-/- het totaal door alle verkrijgers verschuldigde successierecht. Zoals is aangegeven in de vorige 
paragraaf, is geen rekening gehouden met de hogere liquidatiewaarde en het verschuldigde 
successierecht over het verschil tussen deze liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern. 
Door de eliminatie van de hogere liquidatiewaarde bleken 11 nalatenschappen – op papier 
althans – negatief te zijn. In 2 nalatenschappen bleek dat de waarde going concern van de 
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111 Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgings-

 faciliteiten bestaat de mogelijkheid om bij het 

 zogenoemde eerste overlijden de huwelijks-

 goederengemeenschap zo te verdelen dat het 

 ondernemingsvermogen van de langstlevende 

 wordt toegedeeld aan de nalatenschap. Hierdoor 

 nemen de ‘vrije middelen’ van de nalatenschap af 

 omdat de waarde van het ondernemingsvermogen 

 toeneemt. Van de 47 onvoldoendevrijemiddelen-

 gevallen hebben er 7 gebruik gemaakt van deze 

 mogelijkheid. In 10 gevallen was overigens sprake 

 van een fi naal verrekenbeding welk beding het-

 zelfde effect heeft op de omvang van de ‘vrije 

 middelen’.

112 In 22% van de gevallen betrof dit een nalatenschap 

 waartoe een onderneming behoorde waarvan de 

 liquidatiewaarde hoger was dan de waarde 

 going concern.

113 Er wordt dus bij fi ctie uitgegaan van 232 voort-

 zetters. In werkelijkheid zijn dit er 379 verdeeld 

 over 232 nalatenschappen.

114 Het effect van de liquidatiewaarde kon niet volledig 

 worden geëlimineerd, mede omdat de voortzetter 

 in geval van overbedeling een schuld heeft aan 

 de overige verkrijgers die gebaseerd kan zijn op de 

 liquidatiewaarde in plaats van op de lagere waarde 

 going concern. Dit betekent dat de hierna genoemde 

 percentages de maximale uitkomsten vormen.

onderneming nihil was. Dit betekent dat geen beroep op de vrijstelling voor de waarde going 
concern is gedaan, zodat ook deze gevallen voor de voldoendevrijemiddelenberekening uit het 
onderzoek zijn geëlimineerd. Hierdoor is gerekend met in totaal 219 (232 -/- 13) nalatenschappen 
(195 in tariefgroep I, 17 in tariefgroep II en 7 in tariefgroep III). De uitkomsten van het onderzoek 
zijn hierna puntsgewijs weergegeven, waarbij tevens enige conclusies zijn getrokken. De uitkomsten 
zijn ook weergegeven in tabel 1. Voor de overall conclusies van het vrije middelen onderzoek 
wordt verwezen naar paragraaf 2.4.

1  In 47 van de 219 nalatenschappen was de waarde going concern hoger dan de waarde van 
 de nalatenschap (21%).111 Indien het ondernemingsvermogen geheel als gebonden vermogen 
 wordt aangemerkt, dat niet mag worden aangewend voor het betalen van successierecht, 
 geldt voor deze gevallen dat er geen ‘vrije middelen’ zijn om het successierecht te kunnen 
 betalen. Voor de rest van de gevallen, 172 nalatenschappen (79%), geldt dat er wel ‘vrije 
 middelen’ zijn om het successierecht deels of geheel te kunnen betalen.
2  Na de heffi ng van successierecht bevatten 151 van de 219 nalatenschappen voldoende 
 vrije middelen om het successierecht te kunnen betalen (69%). 68 van de 219 gevallen 
 hadden onvoldoende vrije middelen (31%). Hierbij zijn zoals gezegd het ondernemings-
 vermogen en het totale door alle verkrijgers verschuldigde successierecht als gebonden 
 vermogen aangemerkt. Door de heffi ng van successierecht vindt er dus een stijging plaats 
 van 21% naar 31% van de gevallen. 69% van de 219 nalatenschappen heeft voldoende vrije 
 middelen om het successierecht van alle verkrijgers te kunnen voldoen, dus ook het successie-
 recht dat ziet op de verkrijging van niet-voortzetters en op niet-ondernemingsvermogen.
3  Voor 21 gevallen is de heffi ng van successierecht de oorzaak voor de onvoldoende vrije 
 middelen.112 Dit is bijna 10% van de 219 nalatenschappen. De heffi ng van successierecht 
 heeft dus een beperkte invloed op het aantal onvoldoendevrijemiddelengevallen, althans 
 beoordeeld vanuit de nalatenschappen. Van 47 gevallen was reeds geconstateerd dat zij 
 voor de heffi ng van successierecht al geen vrije middelen zouden hebben om het successie-
 recht te kunnen betalen.
4 Het effect van het successierecht in tariefgroep II- en III-situaties op het aanwezig zijn 
 van al dan niet voldoende vrije middelen is relatief groot in verhouding tot het effect van 
 het successierecht indien tariefgroep I van toepassing is. Van de 21 gevallen die door de 
 heffi ng van successierecht onvoldoende vrije middelen hebben, behoort 33% tot de 
 tariefgroepen II en III.

Tabel 1: Overzicht vrije middelen voor en na heffi ng van successierecht (SR) nalatenschappen

 Onvoldoende vrije middelen  Voldoende vrije middelen

 Voor SR  Na SR  Voor SR  Na SR 

Tarief-groep I 45  20,5%  60  27,4%  150  68,5%  135  61,6%

Tarief-groep II 1  0,5%  6  2,7%  16  7,3%  11  5,0%

Tarief-groep III 1  0,5%  2  0,9%  6  2,7%  5  2,3%

Totaal 47  21,5%  68  31%  172  78,5%  151  68,9% 

2.3  Uitkomsten beoordeling vrije middelen voortzetter
Voor de voortzetters is eveneens beoordeeld of hun verkrijging voldoende vrije middelen bevatte 
om het successierecht te kunnen betalen. De vrijemiddelentoets is als volgt aangelegd: waarde 
van de verkrijging van de voortzetters -/- waarde van de onderneming -/- het totaal door de 
voortzetters verschuldigde successierecht. Deze beoordeling heeft plaatsgevonden voor alle 
voortzetters gezamenlijk binnen één nalatenschap.113 Ook bij dit onderzoek is het verschil tussen 
de hogere liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern en het daarover verschuldigde 
successierecht uit de verkrijging geëlimineerd.114 Aangezien hierdoor 32 voortzetters – op 
papier – geen successierecht verschuldigd zijn, is uiteindelijk gerekend met 200 (232 -/- 32) 
gevallen (177 in tariefgroep I, 16 in tariefgroep II en 7 in tariefgroep III). De uitkomsten van dit 
onderzoek zijn hierna puntsgewijs weergegeven, waarbij tevens enige conclusies zijn getrokken. 
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115 Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgings-

 faciliteiten bestaat de mogelijkheid om bij het 

 zogenoemde eerste overlijden de huwelijks-

 goederengemeenschap zo te verdelen dat het 

 ondernemingsvermogen van de langstlevende 

 wordt toegedeeld aan de nalatenschap. Hierdoor 

 nemen de ‘vrije middelen’ van de nalatenschap af 

 omdat de waarde van het ondernemingsvermogen 

 toeneemt. Van de 47 gevallen hebben er 7 gebruik-

 gemaakt van deze mogelijkheid. In 10 gevallen was 

 overigens sprake van een fi naal verrekenbeding, 

 welk beding hetzelfde effect heeft op de omvang 

 van de ‘vrije middelen’.

116 Van de 22 gevallen heeft geen enkel geval 

 gebruikgemaakt van de mogelijkheid om bij het 

 zogenoemde eerste overlijden de huwelijks-

 goederengemeenschap zo te verdelen dat het 

 ondernemingsvermogen van de langstlevende wordt 

 toegedeeld aan de nalatenschap. Evenmin was bij 

 deze 22 gevallen sprake van een fi naal verreken-

 beding.

117 Het verschil van 8 wordt veroorzaakt door het 

 feit dat op voortzettersniveau meer gevallen 

 geëlimineerd zijn door de werking van de vrij-

 stelling voor het verschil tussen de liquidatie-

 waarde en de lagere waarde going concern dan 

 op nalatenschapsniveau.

118 In 18% van deze gevallen is overigens ook gebruik-

 gemaakt van de mogelijkheid om bij het zoge-

 noemde eerste overlijden de onderneming via de 

 verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap 

 aan de nalatenschap toe te delen. In 15% van de 

 gevallen was sprake van een fi naal verrekenbeding, 

 welk beding hetzelfde effect heeft op de omvang 

 van de ‘vrije middelen’.

De uitkomsten zijn ook weergegeven in tabel 2. Voor de overall conclusies wordt verwezen 
naar paragraaf 2.4.

1 Bij 86 voortzetters was de waarde going concern hoger dan de waarde van hun verkrijging 
 (43%).115 Indien het ondernemingsvermogen geheel als gebonden vermogen wordt aan-
 gemerkt, dat niet mag worden aangewend voor het betalen van successierecht, geldt voor 
 deze gevallen dat er geen ‘vrije middelen’ zijn om het successierecht te kunnen betalen. 
 Voor de rest van de gevallen, 114 verkrijgers (57%), geldt dat er wel ‘vrije middelen’ zijn 
 om het successierecht deels of geheel te kunnen betalen.
2 Na de heffi ng van successierecht hebben 92 van de 200 voortzetters in hun verkrijging 
 voldoende vrije middelen om het successierecht te kunnen betalen. 108 van de 200 gevallen 
 hebben onvoldoende vrije middelen (54%). Door de heffi ng van successierecht stijgt het 
 aantal onvoldoende middelen gevallen dus van 43% naar 54% van de gevallen. Hierbij zijn 
 zoals gezegd het ondernemingsvermogen en het totale door alle voortzetters verschuldigde 
 successierecht als gebonden vermogen aangemerkt. 46% van de voortzetters hebben 
 voldoende vrije middelen in hun verkrijging om hun successierecht te kunnen voldoen, 
 dus ook het successierecht dat ziet op niet-ondernemingsvermogen.
3 Het effect op het aantal onvoldoendevrijemiddelengevallen door de heffi ng van successie-
 recht is beperkt. 22 extra gevallen worden daarmee geconfronteerd.116 Het aantal voort-
 zetters met onvoldoende vrije middelen stijgt met 11%.
4 Het effect van het successierecht in tariefgroep II- en III-situaties op het aanwezig zijn van 
 al dan niet voldoende vrije middelen is, net als op nalatenschapsniveau het geval is, relatief 
 groot in verhouding tot het effect van het successierecht indien tariefgroep I van toepassing is. 
 Van de 22 gevallen die door de heffi ng van successierecht onvoldoende vrije middelen 
 hebben, behoort 50% tot de tariefgroepen II en III.

Tabel 2: Overzicht vrije middelen voor en na heffi ng van successierecht (SR) voortzetters

 Onvoldoende vrije middelen  Voldoende vrije middelen

 Voor SR  Na SR  Voor SR  Na SR 

Tarief-groep I 81  40,5%  92  46%  96  48%  85  42,5%

Tarief-groep II 4  2%  11  5,5%  12  6%  5  2,5%

 
5 De verkrijging van de voortzetters na heffi ng van successierecht bevat beduidend vaker 
 onvoldoende vrije middelen om het successierecht te kunnen betalen dan wanneer dezelfde 
 beoordeling plaatsvindt vanuit de nalatenschap (46% versus 31%). Het verschil wordt 
 verklaard door het feit dat in veel gevallen de onderneming niet door alle erfgenamen 
 wordt voortgezet. In 77% van alle situaties waarin er meerdere verkrijgers zijn, wordt de 
 onderneming niet door alle voortzetters voortgezet.
6  Van de 68 gevallen die op nalatenschapsniveau onvoldoende vrije middelen hadden, zijn 
 er 60 ook in het onderzoek van de voortzetters betrokken.117 Deze 60 gevallen hebben ook 
 op voortzettersniveau onvoldoende vrije middelen. Voor 48 van de 108 (44%) gevallen die 
 op voortzettersniveau onvoldoende vrije middelen hebben, geldt dus dat dit wordt veroor-
 zaakt door de verdeling van de nalatenschap. In 80% van de 108 gevallen zijn er meer 
 verkrijgers dan voortzetters. In een meerderheid van deze gevallen (84%) ontstaat door 
 deze toedeling overigens een schuld van de voortzetter aan de overige verkrijgers.118

7  Een en ander leidt tot de conclusie dat het effect van de toedeling van het ondernemings-
 vermogen aan de voortzetter op de omvang van de voldoende vrije middelen groot is, terwijl 
 het effect van de heffi ng van successierecht op het al dan niet aanwezig zijn van voldoende 
 vrije middelen relatief klein is.

2.4  Overall conclusie beoordeling vrije middelen
Het feit dat slechts in 31% van de gevallen de nalatenschap onvoldoende vrije middelen bevat 
om het successierecht te kunnen voldoen, rechtvaardigt geen vrijstelling voor alle gevallen. 
Het feit dat in 69% van de gevallen de nalatenschap voldoende middelen bevat, is evenmin 
reden om over te gaan tot het verlenen van een boedelvrijstelling.
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De voortzetters hebben in 56% van de gevallen onvoldoende vrije middelen. Dat 44% van de 
gevallen voldoende middelen heeft om de schenk- en erfbelasting te kunnen betalen, recht-
vaardigt evenmin een vrijstelling voor alle gevallen. Bovendien wordt de toename van het aantal 
onvoldoendevrijemiddelengevallen bij de voortzetters ten opzichte van die bij de nalatenschap 
niet veroorzaakt door de heffi ng van successierecht maar door de verdeling van de nalatenschap. 
De erfgenamen niet-voortzetters verkrijgen of (1) de vrije middelen van de nalatenschap, of (2) 
middelen van de voortzetter of (3) een vordering op de voortzetter (of een combinatie van 
deze mogelijkheden). Voor alle drie de situaties kan de vraag worden gesteld waarom de overheid 
haar claim op de voortzetter na vijf jaar zou moeten prijsgeven, terwijl andere erfgenamen niet-
voortzetters geen offers hoeven te brengen, althans geen andere dan de rest van de contribu-
abelen in Nederland omdat deze indirect de kosten van de vrijstelling dragen. Met betrekking 
tot situatie 3 hiervoor kan nog worden opgemerkt dat de voortzetter de uitkoop van de niet-
voortzetters door de schuldigerkenning kan fi nancieren. In de praktijk zijn aan deze fi nanciering 
veelal gunstige voorwaarden verbonden, zodat hier wel een extra offer door de niet-voortzetters 
wordt geleverd. De vrijstelling voor de waarde going concern gaat echter verder dan dat, omdat 
deze vrijstelling een kwijting van de schuld aan de Belastingdienst tot gevolg heeft.

3 Effectieve belastingdruk

Dat de nalatenschap respectievelijk de verkrijging van de voortzetter eventueel onvoldoende 
middelen bevat om het successierecht te kunnen betalen, wil nog niet zeggen dat het successie-
recht niet betaald zou kunnen worden. Mogelijk dat de voortzetter zelf over middelen beschikt 
of dat het successierecht gefi nancierd zou kunnen worden. Een onderzoek naar het eventueel 
aanwezig zijn van middelen bij de voortzetter zelf heeft niet plaatsgevonden, omdat mij daarvoor 
geen gegevens ter beschikking staan. Evenmin heb ik kunnen onderzoeken of in ieder individueel 
geval fi nanciering van het successierecht tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Wel kunnen 
in het algemeen uitspraken worden gedaan over de mogelijkheid van fi nanciering uitgaande van 
de veronderstelling dat hoe hoger de effectieve belastingdruk is, des te lastiger het zal zijn om 
een fi nanciering te verkrijgen. Vandaar dat onderzoek is verricht naar de omvang van de effectieve 
belastingdruk die drukt op de nalatenschap respectievelijk op de verkrijging. Hierbij is op nala-
tenschapsniveau het totale verschuldigde successierecht van alle verkrijgers afgezet tegen de 
waarde van de nalatenschap. Bij de voortzetters is hun totale verschuldigde successierecht 
afgezet tegen de waarde van hun individuele verkrijging. Er heeft dus geen eliminatie plaats-
gevonden van het successierecht dat is verschuldigd over het niet-ondernemingsvermogen, en 
op nalatenschapsniveau van de niet-voortzetters.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 80% van de voortzetters in tariefgroep I vóór toepassing van 
de vrijstelling een effectieve belastingdruk heeft van maximaal 15%. Het is aannemelijk dat een 
fi nanciering ter grootte van 15% van de waarde going concern van een onderneming in de 
meeste gevallen verkregen moet kunnen worden. Indien dit niet het geval is en daarvoor geen 
rationele reden bestaat, zou vanuit de overheid een maatregel getroffen kunnen worden. Een 
kredietmaatregel is daarvoor afdoende. Deze conclusie geldt ook voor de onvoldoendevrije-
middelengevallen die op nalatenschapsniveau zijn geconstateerd; 80% van deze gevallen heeft 
een effectieve belastingdruk van maximaal 20%. Weinig verrassend is dat de voortzetters in 
tariefgroep II en III met de hoogste effectieve belastingdruk worden geconfronteerd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat met name de voortzetters in tariefgroep I profi teren van de 
vrijstelling. Vóór toepassing van de vrijstelling had 56% van de 177 voortzetters in tariefgroep I 
nog een effectieve belastingdruk van maximaal 10% (99 voortzetters, waarvan 32 met een 
heffi ng van maximaal 4% werden geconfronteerd, 22 met een heffi ng van maximaal 6% en 45 
met een heffi ng van maximaal 10%). Ná de toepassing van de vrijstelling wordt 81% van de 177 
voortzetters belast tegen een tarief van maximaal 10% (144 voortzetters, waarvan 42 met een 
heffi ng van maximaal 4% werden geconfronteerd, 18 met een heffi ng van maximaal 6%, 27 met 
een heffi ng van maximaal 10% en 57 voortzetters (32% van alle voortzetters in tariefgroep I) 
zijn helemaal geen belasting meer verschuldigd. Bij de voortzetters in tariefgroep II en III zijn er 
slechts 2 gevallen (9%) die na toepassing van de vrijstelling 0% belasting zijn verschuldigd. 
De overige voortzetters in tariefgroep II en III zijn nog steeds meer dan 15% verschuldigd.
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In de onderzochte jaren bedroeg het vrijstellingspercentage 30 (2002-2004) respectievelijk 60 
(2005). De uitkomsten geven geen enkele aanleiding om de vrijstelling verder te verhogen. 
Desondanks hebben deze verhogingen wel plaatsgevonden. Als al tot het treffen van een maatregel 
overgegaan zou moeten worden, had een tariefsreductie voor de voortzetters in tariefgroep II 
en tariefgroep III meer voor de hand gelegen. Ook ná toepassing van de vrijstelling is de gemiddelde 
belastingdruk van de voortzetters in tariefgroep II en III hoger dan de gemiddelde effectieve 
belastingdruk van de voortzetters in tariefgroep I vóór toepassing van de vrijstelling.

4  Niet kunnen benutten van de vrijstellingen

4.1   Inleiding
De maximale omvang van de vrijstellingen is de som van de vrijstelling voor het verschil tussen 
de hogere liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern (vrijstelling 1) en de (gedeeltelijke) 
vrijstelling voor de waarde going concern (vrijstelling 2). Deze maximale omvang wordt begrensd 
door de omvang van de belaste verkrijging van de voortzetter. Indien deze belaste verkrijging 
kleiner is dan de maximale omvang van de som van de vrijstellingen, worden de vrijstellingen 
niet optimaal benut. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als de verkrijging van de voortzetter na 
toepassing van de partnervrijstelling e.d. te klein is om de vrijstellingen volledig te benutten. 
Een andere reden waardoor de verkrijging te klein is om de maximale vrijstelling te benutten, 
kan zijn gelegen in het feit dat de waarde van de onderneming groter is dan de waarde van de 
verkrijging van de voortzetter omdat tot deze verkrijging ook schulden behoren. Deze schulden 
kunnen onderdeel zijn van de nalatenschap, bijvoorbeeld belastingschulden van de erfl ater of 
schulden die zijn ontstaan als gevolg van de uitoefening van een fi naal verrekenbeding of door 
de toedeling van de onderneming uit de huwelijksgoederengemeenschap aan de nalatenschap. 
Een andere reden is dat de voortzetter wordt overbedeeld of de onderneming verkrijgt als gevolg 
van een legaat tegen inbreng van de waarde, welke waarde wordt schuldig gebleven.

Aangezien de vrijstellingen zijn gerelateerd aan de waarde van de onderneming zonder dat 
rekening wordt gehouden met eventuele schulden die zijn aangegaan om de onderneming 
te verkrijgen, zoals de genoemde overbedelingsschulden en inbrengschulden, doet de situ-
atie zich voor dat de verkrijger van het ondernemingsvermogen de potentiële omvang van 
de vrijstellingen niet volledig kan benutten. Naarmate het vrijstellingspercentage voor de 
vrijstelling voor de waarde going concern groter wordt, zal de omvang van de niet benutte 
vrijstelling steeds groter worden.

Vanuit de voortzetter bezien, is het mislopen van de vrijstellingen geen probleem. Hij heeft geen 
last van het mislopen van potentiële vrijstellingen; zijn verkrijging is hoe dan ook nihil. Indien 
er echter ook andere, niet-voortzettende verkrijgers zijn, zal het gemis van de vrijstelling zich 
wel doen voelen, althans bezien vanuit de familie. Het niet optimaal kunnen benutten van de 
vrijstellingen is dan ook de reden voor de leden van de Tweede Kamer geweest om aan te dringen 
op een onderzoek naar een boedelfaciliteit. Daarmee zou het verlies aan faciliteit vanwege een 
overbedeling van de voortzetter worden voorkomen. De staatssecretaris heeft toegezegd een 
onderzoek in te stellen naar de invoering van een boedelfaciliteit. Zolang een dergelijke boedel-
faciliteit niet bestaat, kan het mislopen van de vrijstellingen ertoe leiden dat belastingplichtigen 
zich om fi scale redenen anders gaan gedragen dan zij zouden hebben gedaan indien dit verlies 
aan vrijstellingen niet zou optreden. Naarmate het vrijstellingspercentage voor de waarde going 
concern toeneemt en naarmate het fi nanciële belang groot genoeg is, is het aannemelijk dat 
dit effect zich zal voordoen. De vrijstelling zou in zoverre economisch gezien contraproductief 
uitwerken.

Ik heb onderzoek gedaan naar de mate waarin de vrijstellingen niet benut zijn en in hoeverre dit 
wordt veroorzaakt door overbedelings- en inbrengschulden (paragraaf 4.2). Verder is onderzocht 
of het hiervoor besproken negatieve neveneffect, dat de niet-opvolgers toch ondernemings-
vermogen krijgen toebedeeld, zich in de jaren 2002-2005 heeft voorgedaan (paragraaf 4.3).
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119 In de tabel zijn de uitkomsten afgerond 

 opgenomen. Vandaar dat de uitkomst in de 

 kolom ‘Niet benut in waarde’ in twee gevallen 

 niet geheel gelijk is aan het verschil tussen de 

 Soll-vrijstelling -/- de Ist-vrijstelling zoals deze 

 in de tabel zijn opgenomen. 

120 Dat de waarde in 2005 in absolute zin achterblijft 

 bij de waarde over de jaren 2002 t/m 2004 wordt 

 veroorzaakt door het feit dat in 2005 minder 

 dossiers zijn onderzocht dan over de andere drie 

 jaren gezamenlijk.

121 Dit zouden meer gevallen kunnen zijn indien 

 in de situatie waarin er evenveel voortzetters 

 als verkrijgers zijn er bijvoorbeeld sprake is van 

 een vruchtgebruiktestament of de onderneming 

 niet naar de gerechtigdheid van de erfgenamen 

 wordt toegedeeld. Het bleek niet mogelijk om 

 ter zake nadere gegevens uit de beschikbare data 

 te verkrijgen. In het hierna volgende zal er steeds 

 van worden uitgegaan dat als er evenveel verkrijgers 

 als voortzetters zijn, zij in gelijke mate gerechtigd 

 zijn tot de nalatenschap en de onderneming 

 overeenkomstig deze gerechtigdheid aan hen is 

 toegedeeld.

4.2   Omvang misgelopen vrijstellingen
In tabel 3 is de totale waarde opgenomen die in vrijstelling 1 en 2 in aanmerking genomen had 
kunnen worden, zonder dat rekening wordt gehouden met de begrenzing van de belaste waarde 
van de nalatenschap en de belaste waarde van de verkrijging van de voortzetter. Dit is aange-
duid met ‘Soll vrijst. 1’ en ‘Soll vrijst. 2’. Tevens is per vrijstelling aangegeven hoeveel waarde 
daadwerkelijk in aanmerking is genomen (‘Ist vrijst. 1’ en ‘Ist vrijst. 2’). Vervolgens zijn twee 
kolommen opgenomen met het - afgeronde - verschil tussen de Soll- en de Ist-positie in waarde 
respectievelijk in procenten (‘Niet benut in waarde’ en ‘Niet benut in %’).119 Er is onderscheid 
gemaakt tussen de jaren 2002 t/m 2004 en het jaar 2005, omdat in 2005 het vrijstellingsper-
centage van vrijstelling 2 is verhoogd van 30 naar 60. Uit de laatste kolom van de tabel blijkt 
dat in 2005 het niet benutte deel van vrijstelling 2 procentueel gezien bijna is verdubbeld.120

Tabel 3: Niet benutte vrijstellingen in miljoenen euro’s en in %

Jaren Soll Ist vrijst. Niet benut Niet benut Soll Ist vrijst. Niet benut Niet benut
 vrijst. 1 1 in waarde in % vrijst. 2 2 in waarde in %

2002-
2004 28,9 24,2 5 17,3 51,3 45,3 6,4 12,5

2005 3,1 2,6 0,5 16,1 11,7 8,7 3 25,5

Totaal  32 26,8 5,5 17,2 63 54,1 9,4 15

Vervolgens is modelmatig berekend hoe groot het niet benutte deel van vrijstelling 2 zou zijn 
indien de vrijstelling 30%, 60%, 75%, 83%, 90% of 100% zou bedragen. De uitkomsten zijn 
opgenomen in tabel 4. In dit model is om doelmatigheidsredenen geen rekening gehouden met 
het effect van vrijstelling 2 op de omvang van de in aanmerking te nemen latente belasting-
schulden. De niet benutte omvang van vrijstelling 2 voor de jaren 2002-2005 bedraagt volgens 
dit model € 9,5 mln. In werkelijkheid was dit € 9,4 mln. Gegeven deze geringe afwijking kan 
worden aangenomen dat de vereenvoudiging geen signifi cante afwijking van de uitkomsten 
oplevert dan wanneer zou zijn gerekend met de precieze cijfers.

Tabel 4: Niet benutte vrijstelling 2 bij diverse vrijstellingspercentages in miljoenen euro’s en in %

 

 Maximaal te Maximale ruimte in Niet benutte Niet benut   
 benutten waarde  verkrijging  waarde  in %

30% 57,1 49,7 7,4 13

60% 114,3 79,5 34,8 30,4

75% 142,8 91,4 51,4 36

83% 158,1 97,3 60,8 38,4

90% 171,4 102,3 69,1 40,3

100% 190,5 108 82,5 43,3

Uit de tabel valt op te maken dat de omvang van het niet benutten van vrijstelling 2 meer dan 
evenredig toeneemt bij de verhoging van de 30%-vrijstelling naar de 60%-vrijstelling. Uiteindelijk 
bedraagt bij een 100% vrijstelling de waarde van de niet benutte vrijstelling afgerond € 82,5 
mln. Dit is afgerond 43% van het totale ondernemingsvermogen in de nalatenschappen.

Dit gemis aan vrijstellingen wordt niet volledig veroorzaakt door het bestaan van overbedeling- 
en inbrengschulden. Van de 232 nalatenschappen zijn er bijvoorbeeld 26 gevallen waarin er één 
verkrijger en dus één voortzetter is. In die gevallen speelt de overbedeling in ieder geval niet. 
Van de resterende 206 gevallen zijn er in 158 gevallen minder voortzetters dan verkrijgers. In 
77% van de gevallen kiest men er dus voor om de onderneming niet evenredig over de verkrijgers 
te verdelen.121 In potentie zijn dit allemaal gevallen waarin de vrijstellingen niet volledig kunnen 
worden benut vanwege het feit dat sprake is van een overbedeling van de voortzetter. 
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122 Van deze 70 gevallen is 13 keer gebruik gemaakt 

 van de mogelijkheid om de huwelijksgoederen-

 gemeenschap zodanig te verdelen dat de bedrijfs-

 opvolging bij het zogenoemde eerste overlijden 

 gestalte wordt gegeven. Zie over het gebruik 

 van deze mogelijkheid in de praktijk nader § 14.6.

Dit is echter niet steeds aan de orde, aangezien de nalatenschap ook dusdanig groot kan zijn 
dat weliswaar de onderneming aan de voortzetter wordt toegedeeld, maar de overige verkrij-
gers andere vermogensbestanddelen uit de nalatenschap verkrijgen zodanig dat zij niet, of 
slechts in beperkte mate, worden onderbedeeld. Bovendien is bij een vrijstellingspercentage 
van 30 pas bij vier verkrijgers en maar één opvolger sprake van het niet optimaal kunnen 
benutten van de vrijstelling. In 93 van de 158 gevallen is sprake van een overbedeling (59%). 
In 23 van deze 93 gevallen is sprake van een verlies aan vrijstelling 1, tot een totaalbedrag van 
€ 3,4 mln. Met betrekking tot vrijstelling 2 is voor 70 van de 93 overbedelingsgevallen sprake 
van een verlies aan vrijstelling tot een totale waarde van € 7,8 mln.122 Dit is 83% van de totale 
– volgens het model berekende – waarde van € 9,5 mln die in die jaren niet is benut.

De waarde die in vrijstelling 2 niet kan worden benut als gevolg van een overbedelingsschuld, 
is bij een 100%-vrijstelling voor deze 70 gevallen signifi cant hoger. Van het bedrag ad € 82,5 
mln dat bij een 100%-vrijstelling niet kan worden benut, is € 69,9 mln toe te rekenen aan de 
70 overbedelingsgevallen. Ook procentueel is sprake van een toename. In totaal kan 85% van 
de waarde die niet kan worden benut in vrijstelling 2 worden toegerekend aan de overbede-
lingsgevallen. Dit betekent niet dat de toename van het verlies aan vrijstelling volledig het ge-
volg is van de overbedelingsschulden. De vrijstelling wordt namelijk verleend over de waarde 
van de onderneming, terwijl de nalatenschap kleiner kan zijn dan die waarde als gevolg van 
het aanwezig zijn van schulden. Een 100%-boedelvrijstelling zou dus ook tot verlies aan vrij-
stelling leiden. Om hierover meer inzicht te verkrijgen, is berekend hoe groot het verlies aan 
vrijstelling zou zijn geweest indien sprake zou zijn van een boedelvrijstelling. Hieruit blijkt dat 
indien vrijstelling 2 in de jaren 2002-2005 een boedelvrijstelling zou zijn geweest in totaal 
€ 3,5 mln aan waarde niet benut had kunnen worden (tegenover € 9,5 mln bij een voortzetters-
vrijstelling). Hiervan is € 2,3 mln toe te rekenen aan de 70 overbedelingsgevallen (tegenover 
€ 7,8 mln bij de voortzettersvrijstelling). Bij een 100%-boedelvrijstelling zou het verlies in 
totaal € 58,6 mln bedragen (tegenover € 82,5 mln bij de voortzettersvrijstelling), waarvan 
€ 48,3 mln is toe te rekenen aan de 70 overbedelingsgevallen (tegenover € 69,9 mln bij de 
voortzettersvrijstelling). Een en ander is weergegeven in tabel 5.

Tabel 5: Verlies vrijstelling 2 vergelijking voortzetters- en boedelvrijstelling in miljoenen en %

 Voortzettersvrijstelling  Boedelvrijstelling

 30/60%  %  100% % 30/60% % 100% % 

Niet-overbede-
lingsgevallen 1,7 17,9 12,6 18,9 1,2 34,3 10,3 17,6

Overbedelings-
gevallen 7,8 82,1 69,9 81,1 2,3 65,7 48,3 82,4

Totaal 9,5 100 82,5 100 3,5 100 58,6 100

Een en ander leidt tot de conclusie dat bij een 30/60%-voortzettersvrijstelling het verlies aan 
vrijstelling 2 tot een waarde van € 5,5 mln het gevolg is van het feit dat een voortzettersvrij-
stelling wordt verleend en geen boedelvrijstelling (58% van het totale verlies aan vrijstelling bij 
de voortzetters ad € 9,5 mln). Bij een 100%-voortzettersvrijstelling is dit voor 18,6 mln het geval 
(23% van het totale verlies aan vrijstelling bij de voortzetters ad € 82,5 mln).

Indien een boedelvrijstelling zou zijn verleend, neemt het verlies aan vrijstelling in de jaren 
2002-2005 voor de overbedelingsgevallen in absolute bedragen en procentueel gezien dus 
aanzienlijk af. Dit effect is in overeenstemming met de verwachting aangezien in deze situaties 
de voortzetter vrijstelling 2 niet volledig kan benutten vanwege de omvang van zijn verkrijging, 
waar deze ruimte wel, of in ieder geval meer, aanwezig is in de boedel. Bij een 100%-boedel-
vrijstelling is dit effect voor de overbedelingsgevallen procentueel gezien verdwenen vanwege 
het feit dat ook niet alle boedels groot genoeg zijn om een 100%-vrijstelling volledig te kunnen 
benutten. In absolute bedragen echter leidt een boedelvrijstelling wel tot een aanzienlijk groter 
bedrag aan waarde dat benut kan worden. Bij een boedelvrijstelling zou € 23,9 mln meer aan 
waarde benut kunnen worden, waarvan € 21,6 mln betrekking heeft op de overbedelingsgevallen 
en € 2,3 mln op de niet-overbedelingsgevallen.
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123 Er is zelfs sprake van een kleine ‘afwijking’ naar 

 beneden. In 21% van de potentiële overbedelings-

 gevallen kiest men in 2005 voor een gelijke 

 verdeling over alle erfgenamen versus 23% over 
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124 Hierbij past de kanttekening dat, zoals eerder is 
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 onderneming ook evenredig over de verkrijgers 
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 indien zich niet-evenredige verdelingen zouden 

 voordoen, daar mee de omvang van het gecon-

 stateerde verschil niet kan worden verklaard.

125 Zie ook de bijdrage van Pijpers & Van Gijlswijk & 

 Peters van Neijenhof in deze bundel.

4.3   Ander gedrag door niet benutten vrijstellingen?
In 2005 is het niet benutte deel van vrijstelling 2 procentueel gezien verdubbeld (tabel 3 hier-
voor). Het verdelingsgedrag van de verkrijgers in 2005 wijkt niet af van het verdelingsgedrag 
over de jaren 2002-2004, in die zin dat in de situatie dat er meerdere verkrijgers zijn er niet 
vaker voor wordt gekozen om de onderneming aan alle erfgenamen toe te delen.123 Dit lijkt erop 
te duiden dat de verkrijgers accepteren dat zich in deze situaties een verlies aan vrijstelling 2 
voordoet en lijkt de verhoging van de vrijstelling naar 60% geen reden om ‘fi scaal gedreven 
gedrag’ te vertonen. Een andere reden zou kunnen zijn dat zij zich, in die jaren, niet bewust waren 
van het effect dat de verdeling met zich meebrengt.

Vervolgens is voor de totale onderzoeksperiode onderzocht of het ‘verdelingsgedrag’ afwijkt 
naarmate de ondernemingen een hogere waarde hebben. Hierbij is de ondergrens gelegd bij 
ondernemingen met een waarde in het economische verkeer van € 2 mln. Er zijn in totaal 18 
ondernemingen met een waarde in het economische verkeer van meer dan € 2 mln. In al deze 
gevallen waren er meerdere verkrijgers. In 8 van deze 18 gevallen is het aantal voortzetters gelijk 
aan het aantal verkrijgers (44%) en in 10 gevallen (56%) is dat niet aan de orde. Voor de onder-
nemingen met een waarde van minder dan € 2 mln (232 -/- 18 = 214 gevallen) geldt dat er 26 
gevallen zijn waarbij er maar één voortzetter is. Van deze resterende 188 gevallen (214 -/- 26) 
wordt in 21% van de gevallen de onderneming door alle verkrijgers voortgezet en in 79% van 
de gevallen is dat niet aan de orde.

Verkrijgers die zijn betrokken bij ondernemingen met een waarde van € 2 mln of meer kiezen er 
dus in verhouding twee keer zo vaak voor om allemaal voort te zetten dan verkrijgers die betrokken 
zijn bij een onderneming met een lagere waarde.124 Dit lijkt erop te duiden dat men er inderdaad 
toe overgaat om alle verkrijgers tot voortzetters te bestempelen als het fi nanciële belang groot 
genoeg is. Aangezien het om weinig gevallen gaat, kunnen geen harde uitspraken worden gedaan 
met betrekking tot het omschreven negatieve neveneffect. Bovendien zouden er ook andere 
verklaringen kunnen zijn voor het afwijkende verdelingsgedrag bij ondernemingen met een hogere 
waarde. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de onderneming in die gevallen groot genoeg is om 
door meerdere kinderen te worden overgenomen. Overigens is de huidige vrijstelling veel hoger 
(100%/83%) dan de vrijstelling in de onderzochte jaren (30%-60%). Hierdoor treedt het mis-
lopen van de vrijstelling eerder op en in een grotere omvang. Het is mijn ervaring dat in de praktijk 
wordt gezocht naar oplossingen om ook niet-bedrijfsopvolgers in de vrijstelling te laten delen.125 
Een dergelijke toedeling van het ondernemingsvermogen is vanuit bedrijfseconomische redenen 
irrationeel. De wetgever mag het zich naar mijn mening aanrekenen dat hij door het verlenen 
van een dermate hoge vrijstelling de praktijk bijna dwingt tot het nemen van dergelijke beslissingen.

4.4   Conclusie niet volledig benutten vrijstellingen
Het mislopen van de vrijstellingen kan ertoe leiden dat belastingplichtigen zich om fi scale redenen 
anders gaan gedragen dan zij zouden hebben gedaan indien dit verlies aan vrijstellingen niet zou 
optreden. Verkrijgers die in feite geen beoogde opvolgers zijn, zouden toch, voor minimaal vijf 
jaar, als voortzetter naar voren kunnen worden geschoven. Naarmate het vrijstellingspercentage 
voor de waarde going concern toeneemt en naarmate het fi nanciële belang groot genoeg is, is 
het aannemelijk dat dit negatieve neveneffect zich zal voordoen. Uit het successierechtdossier-
onderzoek blijkt dat de verhoging van de vrijstelling in 2005 naar 60% geen reden is geweest 
voor belastingplichtigen om zich anders te gedragen. Of de latere verhogingen dit effect wel 
hebben, is niet onderzocht.

Onder andere vanwege het feit dat een vrijstelling alleen aan de voortzetter wordt verleend en 
vanwege het feit dat de vrijstelling wordt berekend over de waarde van de onderneming, kan 
in veel gevallen vrijstelling 2 niet optimaal worden benut. Indien gebruik zou zijn gemaakt van 
een boedelvrijstelling, kan beduidend meer waarde in de vrijstelling worden betrokken, maar 
ook daarvoor geldt dat de boedels in lang niet alle gevallen groot genoeg zijn om een 100%-
vrijstelling volledig te effectueren. Of anders gezegd, een 100%-vrijstelling is in veel geval niet 
nodig. Aangezien de nalatenschappen slechts in 31% van de gevallen onvoldoende vrije middelen 
bevatten om het successierecht te kunnen betalen (paragraaf 2), bestaat er vanuit die optiek 
overigens geen reden om een boedelvrijstelling in te voeren.
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126 Zie hierover uitgebreid A.M.A. de Beer, ‘(Ir)reële 

 bedrijfsopvolgingsregelingen’, WFR 2010/1242.

127 Zie over dit laatste uitgebreider hoofdstuk 12 

 van mijn dissertatie. M.J. Hoogeveen, Kwaliteit 

 van de fi scale bedrijfsopvolgingswetgeving (Diss. 

 Tilburg), Den Haag: SDU 2011.

Voor de totale onderzoeksperiode is verder onderzocht of de wijze van verdeling afwijkt voor 
ondernemingen met een waarde die groter is dan € 2 mln en die met een lagere waarde. Hieruit 
blijkt dat verkrijgers die zijn betrokken bij ondernemingen met een waarde van € 2 mln of meer 
in verhouding twee keer zo vaak ertoe overgaan om allemaal de onderneming voort te zetten 
dan het geval is bij verkrijgers die betrokken zijn bij een onderneming met een lagere waarde. 
Dit lijkt erop te duiden dat men er inderdaad toe overgaat om alle verkrijgers tot voortzetters 
te bestempelen als het fi nanciële belang groot genoeg is. Aangezien het om weinig gevallen 
gaat, kunnen echter geen harde uitspraken worden gedaan met betrekking tot de vraag of deze 
afwijkende verdelingen fi scaal geïndiceerd zijn. Wel blijkt dat men in de praktijk naar wegen 
zoekt om de vrijstelling zo optimaal mogelijk te benutten, bijvoorbeeld door ook ondernemings-
vermogen aan niet-bedrijfsopvolgers na te laten of te schenken. 

Fiscale maatregelen zouden zo min mogelijk effect moeten hebben op de bedrijfseconomische 
beslissing van de overdrager aan wie, op welke wijze, en op welk tijdstip de onderneming wordt 
overgedragen. Alleen dan is sprake van zo maximaal mogelijke neutrale uitwerking van een 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Zolang de wetgever gebruik blijft maken van een (omvangrijke) 
vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting wordt deze neutrale uitwerking niet bereikt. Een 
dergelijke fi scale subsidie werkt per defi nitie economisch contraproductief. De poging van de 
wetgever om onbedoeld gebruik van de vrijstelling te voorkomen, is symptoombestrijding. Ook 
het eventueel overgaan op een boedelvrijstelling in plaats van een voortzettersvrijstelling is 
symptoombestrijding. Niet het feit dat andere erfgenamen dan de voortzetter geen vrijstelling 
verkrijgen of het feit dat de vrijstellingen vanuit het perspectief van de erfgenamen niet volledig 
kunnen worden benut, is het probleem, maar het feit dat de wetgever een vrijstelling verleent. 
Bovendien is het onmogelijk om onbedoeld gebruik tegen te gaan, zeker indien daarbij ook moet 
worden getracht om de vrijstellingen wel te laten gelden in gevallen waarvoor zij juist zijn be-
doeld.126 Naast het feit dat het creëren van dergelijke wettelijke maatregelen onmogelijk is, wordt 
de wettelijke regeling nodeloos ingewikkeld.127 

5 Conclusie

Het feit dat slechts in 31% van de gevallen de nalatenschap onvoldoende vrije middelen bevat 
om het successierecht te kunnen voldoen, rechtvaardigt geen vrijstelling voor alle gevallen. 
Het feit dat in 69% van de gevallen de nalatenschap voldoende middelen bevat, is evenmin 
reden om over te gaan tot het verlenen van een boedelvrijstelling. Uit het onderzoek naar de 
vrije middelen en de omvang van de effectieve belastingdruk blijkt dat voor een groot deel van 
de gevallen óf geen faciliteit nodig is óf volstaan zou kunnen worden met een kredietfaciliteit. 
De conclusie is dat het verlenen van een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting voor de 
waarde going concern niet noodzakelijk is om de liquiditeitsproblemen bij een bedrijfsopvolging 
weg te nemen. Dit is niet het geval omdat in 69% van de gevallen een cadeau-effect optreedt 
en bovendien de belastingdruk in een groot aantal gevallen zeer laag is. Voor de situaties waarin 
zich wel liquiditeitsproblemen voordoen, zou volstaan kunnen worden met het verlenen van 
een kredietfaciliteit. Deze kredietfaciliteit zou niet gerelateerd moeten zijn aan de omvang van 
de te betalen belasting, zodat de overheid kopers en verkrijgers krachtens schenking of erfrecht 
op dezelfde wijze helpt door de overheid bij de fi nanciering van de bedrijfsovername. 
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BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt 
deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms.
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