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Foto omslag: Café de Postillon langs de Oudegracht in Utrecht. Jan Hoogeveen 
heeft 20 jaar dit café gedreven. Hoewel de drie dochters in het café hebben 
gewerkt, hebben zij het niet overgenomen. In 1992 is het café overgedragen 
aan een werknemer.
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Voorwoord 5

Voorwoord

Voordat ik besloot een proefschrift te schrijven, heb ik goed nagedacht of ik het wel moest 
doen. Het kost veel tijd en de druk die ermee gepaard gaat, is groot, zeker bij een fulltime-
baan. Van de keuze om er toch aan te beginnen, heb ik geen spijt. Ik had het hele denk- 
en leerproces en de daarmee gepaard gaande dieptepunten, maar – gelukkig – ook de eufo-
riemomenten niet willen missen. Zowel mijn familie, mijn vrienden als mijn collega’s 
hebben mij bij dit proces bijgestaan en de diepte- en hoogtepunten met mij gedeeld en 
geaccepteerd dat ik vaak ‘Nee helaas’ moest verkopen. Ik ben hen veel dank verschuldigd. 
In dit voorwoord wil ik vooral die personen bedanken die aan de totstandkoming van dit 
proefschrift een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

In de eerste plaats wil ik mijn promotoren Arie Rijkers en Inge van Vijfeijken bedanken. 
Ik kan mij geen betere – combinatie van – promotoren bedenken. Zowel qua inhoudelijke 
invalshoek, maar ook qua werkwijze en wijze van motiveren vullen jullie elkaar aan en 
ik heb daar de vruchten van mogen plukken. Ik heb het dan ook zeer met jullie getroffen.

Andere Tilburgse collega’s die een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd aan de totstand-
koming van dit proefschrift zijn Hans Gribnau en Richard Happé, die in een vroeg stadium 
hoofdstuk 1 respectievelijk hoofdstuk 9 aan een beoordeling hebben onderworpen. Eric 
Kemmeren dank ik voor zijn commentaar bij hoofdstukken 7 en 8. Het stemt mij verdrie-
tig dat ik Henk te Niet† hier geen woord van dank kan geven voor zijn bijdrage aan het 
proefschrift. Ik weet zeker dat jij mijn proefschrift zou hebben gelezen en van zinvol com-
mentaar zou hebben voorzien. Dank kan ik je wel geven voor de jaren dat jij mijn collega 
was en voor de etentjes, knuffels en steun die ik van jou heb gekregen. Het verlies is nog 
steeds groot. Een speciaal woord van dank ook voor een collega uit Maastricht, Raymond 
Luja, die ik herhaaldelijk heb mogen lastig vallen over hoofdstuk 8. Dat jij bij jouw drukke 
werkzaamheden tijd voor mij hebt vrijgemaakt, waardeer ik zeer. Gelukkig is het niet 
onrechtmatig om over de grenzen van universiteiten kennis uit te wisselen en steun te 
verlenen. Ook universiteitsoverstijgend is de samenwerking met Wouter Burgerhart en 
Jos Egger geweest met wie ik samen het enquêteonderzoek heb verricht. Dank daarvoor.

Diverse collega’s van de Belastingdienst hebben een belangrijke bijdrage geleverd bij de 
totstandkoming van hoofdstuk 14. Dat een aantal van jullie geheel onbaatzuchtig voor mij 
data heeft willen verzamelen, heeft mij enorm veel tijd bespaard. Zonder anderen te kort 
te doen, wil ik in ieder geval René Breemans daarvoor danken. Amir Haberman, Lex Jans-
sen en Kees Lambregtse wil ik danken voor hun inhoudelijke opmerkingen bij dit hoofd-
stuk. Mijn collega’s bij de CCB wil ik uiteraard ook bedanken en dan vooral mijn ‘baas’ 
Ron van de Klashorst en Jan de Jong. Een betere baas dan Ron kan ik mij niet wensen. Jij 
zorgt ervoor dat mijn omgeving zo is vormgegeven dat ik mij als mens en als fiscalist 
steeds verder kan ontwikkelen en jouw persoonlijke aandacht maakt mij steevast blij. Jan 
heeft een onbeschrijfelijke bijdrage geleverd door het hele manuscript door te lezen op 
inhoud, taal- en typefouten. Over het gebruik van komma’s zullen wij het nooit eens wor-
den, maar dat maakt mijn dank niet minder groot. Jouw opmerking dat de promotiecom-
missie het heus wel goedkeurt omdat jij het hebt gelezen, bezorgt mij nu nog een glim-
lach. Ik ben zo blij dat je weer volop aan het werk bent. Ten slotte kunnen ‘mijn mannen’ 
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6 Voorwoord

Lex Janssen, John van Ham, Pim Kintz, Frank van der Leek en Robert Jan Roerink niet 
ongenoemd blijven. De stelling dat Mannen van Mars komen en Vrouwen van Venus heb-
ben wij wat mij betreft gefalsificeerd. Ik ben blij met jullie vriendschap en onvoorwaarde-
lijke steun en dank John, Pim en Lex ook voor het lezen van – delen van – het proefschrift. 
John en Pim zullen als mijn paranimfen op de dag zelf ook een figuurlijke – en wat John 
betreft zeker een letterlijke – brede steun in de rug zijn.

Een persoon die nog geen collega is, maar dat hopelijk ooit gaat worden, is Mattijn Ver-
nooij, met wie ik het onderzoek in hoofdstuk 16 heb uitgevoerd. Als docent prijs ik mij 
soms gelukkig met een goede student, heel soms met een zeer goede student, maar zelden 
met een excellente student, zoals jij. Ik weet dat jij er trots op bent dat je met mij samen 
een artikel hebt geschreven. Ik verzeker jou, ik ben er niet minder trots op dat ik dat 
samen met jou heb mogen doen. Jouw rekenwerk en onze inhoudelijke discussies hebben 
mij dichter bij mijn conclusies gebracht. Dat je daarnaast een zeer prettig persoon bent, 
maakt mij alleen maar blijer. De sms die jij mij stuurde in een uiterst stressvolle periode: 
‘maak je niet druk, de zon schijnt’, is tekenend voor wie jij bent. Ik hoop dat we nog vaak 
samen gaan eten en zullen samenwerken en wie weet ‘als ik jou zo gek krijg’, mag ik ooit 
bij jouw promotie zijn.

Dan mijn zielsverwant op proefschriftgebied: Nicole Gubbels. De mooie woorden die jij in 
jouw voorwoord aan mij hebt gericht, zijn denk ik niet te overtreffen. Ik kan alleen maar 
zeggen dat zij omgekeerd ook gelden voor jou. Het tegelijkertijd schrijven van onze proef-
schriften heeft ons dicht bij elkaar gebracht. Om met jouw woorden te spreken: ‘Ik kan 
het gewoon niet zeggen’ hoeveel jouw inhoudelijke en morele steun voor mij hebben 
betekend en nog betekenen. Jouw humor en je geheel eigen wijze waarop je tegen situa-
ties aankijkt, hebben een hoop verlichting gebracht. Ik ben blij voor jou dat jij je proef-
schrift hebt afgerond en zo trots was ik tijdens jouw verdediging. Als ik bij dat niveau in 
de buurt kan komen, zou mij dat een zeer gelukkig mens maken. Nog gelukkiger zal ik 
zijn als ik nog lang van jouw vriendschap mag genieten.

Janne van Malenstein, mijn schone moeder, daarvoor schieten woorden ook te kort. Niet 
alleen heb je in een beginstadium redactiewerk verricht, maar ook kan ik inhoudelijk met 
jou sparren. Jouw onuitputtelijke en enorm grote wijsheid heeft mij niet alleen inhoude-
lijk beter gemaakt, maar vooral ook als mens doen groeien. Ik hoop dat ik nog heel vaak 
kippetje mag komen eten en wat al niet meer om mijn gedachten aan jou te spiegelen, 
maar ook dat we in staat blijven om uren te kletsen over niets. Onze band is mooi, heel 
mooi.

Grote dank ook aan mijn ouders. De academische wereld is voor jullie vooral een onbe-
kende wereld. Dit wil echter niet zeggen dat jullie mij niet hebben gesteund en er niet 
voor hebben gezorgd dat ik ben waar ik nu ben. De dingen die ik – en mijn zussen – van 
huis uit heb meegekregen, het feit dat jullie mij mijn eigen weg hebben laten gaan en 
wetende dat ik altijd bij jullie terecht kan, hebben ertoe geleid dat ik dit proefschrift heb 
kunnen schrijven en heb kunnen afronden. Qua gezondheid wil het niet zo lukken de 
laatste jaren, maar steeds veren jullie weer op. Ook dat is iets waar ik trots op ben en een 
voorbeeld aan neem. Ik hoop dat jullie beiden er op 5 oktober bij zullen zijn om te zien 
hoe ik mijn ‘scriptie’ zal verdedigen. Niemand zal zo trots zijn op mij als jullie en omge-
keerd.

Last but not least ben ik Maria enorm veel dank verschuldigd. Jij hebt onbeschrijfelijk veel 
Excelwerk verricht voor hoofdstuk 14. Somproducten, pivot-tabellen en wat al niet meer, 
alles kwam uit jouw handen. Dit heeft mij enorm veel werk bespaard. Dit is al heel belang-
rijk geweest, maar valt toch in het niet bij de morele support die jij mij de afgelopen twee 

Hoogeveen.book  Page 6  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Voorwoord 7

jaar hebt gegeven. Zonder jou was het allemaal zo veel zwaarder – en heel veel minder 
leuk – geweest.

Het manuscript is afgesloten op 16 juni 2011.
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1 Inleiding

1.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK

1.1.1 Twee eerder gesignaleerde problemen

In de Nederlandse fiscale wetgeving zijn 15 bedrijfsopvolgingsfaciliteiten opgenomen die 
van toepassing kunnen zijn bij de overdracht van de ene natuurlijke persoon aan de 
andere van een onderneming of de aandelen in een vennootschap die een onderneming 
drijft. Dit onderzoek staat in het teken van de kwaliteit van deze fiscale bedrijfsopvol-
gingswetgeving. Aanleiding voor dit onderzoek zijn twee problemen die bij eerder ver-
richt onderzoek naar deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten naar voren zijn gekomen:1

1. de wetgever heeft geen onderzoek gedaan naar de noodzaak, de effectiviteit en de doel-
matigheid van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, en

2. er is sprake van complexe wetgeving mede vanwege het feit dat een palet van bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten bestaat, die niet op elkaar zijn afgestemd.

Hierna ga ik kort op deze twee problemen in.

1.1.2 Onderzoek naar noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid ontbreekt

Het eerste probleem is dat de faciliteiten zijn ingevoerd, verruimd en behouden, zonder 
dat onderzoek heeft plaatsgevonden naar de noodzaak, de effectiviteit (doeltreffendheid) 
en de doelmatigheid ervan. Het is hierdoor onduidelijk of en in welke mate zich een pro-
bleem voordoet en of de faciliteiten op een effectieve en proportioneel doelmatige wijze 
bijdragen aan het oplossen van dit probleem. Deze constatering staat niet op zich. De 
Algemene Rekenkamer heeft op 18 maart 1999 een onderzoek afgerond naar de werking 
van de fiscale stimuleringsregelingen.2 De conclusie is dat bij de meeste fiscale stimule-
ringsregelingen een onderzoek naar de noodzaak en het effect (en de controle daarop) ont-
breekt. Bovendien is veelal verzuimd de voor- en nadelen van de regeling vast te leggen, 
terwijl juist alleen op basis van een goede vaststelling daarvan een afgewogen beslissing 
kan worden genomen over de invoering van een fiscale stimuleringsmaatregel. Uit ver-
volgonderzoeken uit 2003, 2008 en 2010 blijkt dat op deze punten enige verbetering is 
aangebracht, maar dat nog steeds onvoldoende inzicht bestaat in bijvoorbeeld de uitvoe-
ringskosten en de effectiviteit van bepaalde regelingen.3

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn in ieder geval nog niet onderzocht op hun noodzaak, 
effectiviteit en doelmatigheid. In een brief van 22 juli 2010 heeft minister van Financiën 
De Jager, mede namens de minister van Economische Zaken, de Tweede Kamer laten 
weten dat op korte termijn geen evaluatieonderzoek zal plaatsvinden naar de bedrijfsop-

1 O.a. Hoogeveen 2004 en Hoogeveen 2005a.
2 Rapport Belastingen als beleidsinstrument 1999, Kamerstukken II, 1998-1999, 26 452, nr. 2.
3 Rapport Tussen beleid en uitvoering: lessen uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer, Kamerstuk-

ken II, 2002-2003, 28 831, nr. 2, p. 89-92; Rapport Belastingen als beleidsinstrument. Terugblik 2008, 
Kamerstukken II, 2008-2009, 26 452, nrs. 5-6, p. 5-6 en p. 11 en 13 en Rapport Inzicht in belastinguit-
gaven, specifieke uitkeringen en subsidies, p. 16. Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer bij brief 
van 19 mei 2010, kenmerk 2010D22737.
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volgingsfaciliteiten.4 De redenen zijn ten eerste dat de cijfers om de bedrijfsopvolgingsfa-
ciliteiten te evalueren op hun doelbereik, doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatig-
heid (efficiëntie) bij de Belastingdienst niet voorhanden zijn. Ten tweede valt volgens de 
minister uit de relevante wetenschappelijke literatuur niet goed af te leiden wat de effec-
ten van de regelingen zijn in hun praktische toepassing en uitwerking. Ten derde hebben 
er met ingang van 1 januari 2010 enkele belangrijke wetswijzigingen plaatsgevonden, 
zodat het volgens de minister raadzamer is om eerst over enkele jaren een evaluatieon-
derzoek te doen aan de hand van de dan beschikbare data. Staatssecretaris Weekers heeft 
eind 2010 aangegeven dat de evaluatie over twee jaar zal worden verricht.5 Tevens heeft 
hij daarbij de toezegging gedaan reeds eerder een evaluatie te verrichten naar de gediffe-
rentieerde vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting.

Dat geen inzicht bestaat in de noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid van de faciliteiten 
kan er aan de ene kant toe leiden dat – eigenaren van – ondernemingen faciliteiten krijgen 
die dat in het geheel niet nodig hebben (cadeau-effect), terwijl aan de andere kant onder-
nemingen die de faciliteiten wel nodig hebben deze wellicht niet krijgen. Beide situaties 
zijn zowel uit het oogpunt van rechtmatigheid van de bedrijfsopvolgingswetgeving als uit 
het oogpunt van het voeren van goed economisch beleid onwenselijk. In dit onderzoek zal 
onder andere aandacht worden besteed aan de noodzaak, de effectiviteit en de doelmatig-
heid van de bedrijfsopvolgingswetgeving, waarbij zowel uitspraken zullen worden gedaan 
over de rechtmatigheid van de wetgeving als over het gevoerde economische beleid.

1.1.3 Complexe wetgeving en afstemmingsproblemen

Het tweede probleem is dat sprake is van complexe wetgeving en dat er een palet bestaat 
van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, die niet onderling op elkaar zijn afgestemd. Voor de 
heffing van de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting 
bestaan 22 verschillende fiscale regelingen die van toepassing kunnen zijn bij een 
bedrijfsoverdracht; 15 daarvan zijn uitdrukkelijk bedoeld als bedrijfsopvolgingsfaciliteit 
(zie § 3.4.1). Aangezien aan deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten verschillende voorwaarden 
zijn verbonden, zijn zij niet op elkaar afgestemd. Onder andere vanwege het gebrek aan 
afstemming is complexe wetgeving ontstaan.6 Heithuis vraagt zich ter zake bijvoorbeeld 
af of de ondernemer en zijn adviseur door de bomen het bos nog wel zien.7 Ook is het de 
vraag of de bedrijfsopvolgingswetgeving belanghebbenden voldoende rechtszekerheid 
biedt.8 Complexe wetgeving vraagt immers geregeld om nadere uitleg.9 Daarnaast kan de 
ingewikkeldheid van de bedrijfsopvolgingswetgeving ertoe leiden dat rechtsongelijkheid 
ontstaat tussen ondernemers.10 De ondernemer is aangewezen op een adviseur. Indien hij 
daar geen gebruik van maakt of de kennis bij de adviseur onvoldoende is, bestaat de kans 
dat de faciliteiten niet worden gebruikt op de wijze waarvoor zij zijn bedoeld. Hierdoor 
kan de doeltreffendheid en doelmatigheid van de bedrijfsopvolgingswetgeving eveneens 
worden ondermijnd.11 Ten slotte kan de complexiteit van de wetgeving leiden tot uitvoe-
ringsproblemen bij de Belastingdienst.12 Uit het enquêteonderzoek dat ik in samenwer-

4 Brief van de minister van Financiën van 22 juli 2010, kenmerk AFP/2010/0319 U. Kamerstukken II, 
2009-2010, 32 123 IXB, nr. 17.

5 Handelingen I, 2010-2011, nr. 13, p. 5 rk. Zie ook Kamerstukken I, 2010-2011, 32 504, G, p. 4.
6 Zie voor andere oorzaken hoofdstukken 12 en 13.
7 Heithuis, ‘Bedrijfsoverdracht is gevaarlijke horde’, het Financieele Dagblad 15 maart 2006. Het is ove-

rigens mijn praktijkervaring dat dit niet het geval is. Uit het enquêteonderzoek blijkt verder dat 
bijna 60% van de fiscalisten van mening is dat hun collega-fiscalisten niet voldoende op de hoogte 
zijn van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.5.1.

8 In de nota Zicht op wetgeving is aangeven dat complexe wetgeving ten koste gaat van de rechts-
zekerheid. Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 30.

9 Happé 1996, p. 31.
10 Niessen 1997, § 7.
11 Zie ook nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 30.
12 Gribnau 2008, § 2.
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king met Burgerhart & Egger heb verricht, blijkt in ieder geval dat 87,3% van de fiscalisten 
van mening is dat de wetgever voorrang moet geven aan een vereenvoudiging van de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.13

Het feit dat de faciliteiten niet op elkaar zijn afgestemd, leidt niet alleen tot complexe wet-
geving, maar heeft ook tot gevolg dat zij met elkaar in conflict kunnen komen. Indien de 
aan de faciliteiten verbonden voorwaarden van elkaar verschillen, kan de situatie zich 
voordoen dat bij een bedrijfsopvolging de ene bedrijfsopvolgingsfaciliteit wel van toepas-
sing is en de andere niet, terwijl het om een en dezelfde bedrijfsopvolging gaat. Omdat er 
ook verschillen bestaan tussen IB-ondernemers en aanmerkelijkbelanghouders, komt ten 
slotte nog de vraag op of de bedrijfsopvolgingswetgeving rechtsvormneutraal is.

Overigens heeft de wetgever bij de wijzigingen van de doorschuifregelingen in de aanmer-
kelijkbelangsfeer en de wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk- 
en erfbelasting met ingang van 1 januari 2010 gestreefd naar een betere afstemming tus-
sen deze faciliteiten.14 Eveneens is daarbij getracht rechtsvormneutraliteit aan te bren-
gen, in die zin dat het zo min mogelijk zou moeten uitmaken of een IB-onderneming of 
een AB-onderneming wordt overgedragen.15 Hierdoor zijn de afstemmingsverschillen 
weliswaar verminderd, maar zeker nog niet volledig verholpen.

1.1.4 Nader onderzoek vereist

Vanwege de twee hiervoor beschreven problemen heb ik al eerder gepleit voor een nader 
onderzoek naar de fiscale knelpunten in de praktijk ten aanzien van bedrijfsopvolgingen 
en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.16 Aan deze oproep tot nader onderzoek, dat in wezen 
een onderzoek naar de kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving inhoudt, heb 
ik zelf gehoor gegeven. Dit proefschrift is daar de verslaggeving van. Op deze plaats wordt 
reeds aangegeven dat het onderzoek zich niet zal beperken tot een onderzoek naar de 
twee gesignaleerde problemen. Om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van de 
bedrijfsopvolgingswetgeving moet bijvoorbeeld ook aandacht worden besteed aan de 
vraag of de faciliteiten in overeenstemming zijn met het hogere recht, zoals de vrijheden 
in het VwEU. In § 1.3 zal het toetsingskader worden gegeven.

1.1.5 Indeling van het hoofdstuk

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In § 1.2 zal nader worden ingegaan op het belang 
en de relevantie van het onderzoek. In § 1.3 wordt aangegeven hoe de kwaliteit van (fis-
cale bedrijfsopvolgings)wetgeving getoetst kan worden. In § 1.4 worden enige afbakenin-
gen gegeven met betrekking tot het onderzoek. In § 1.5 is de probleemstelling geformu-
leerd en in § 1.6 wordt aangegeven op welke wijze het onderzoek is verricht. In § 1.7 ten 
slotte is de opbouw van het onderzoek opgenomen.

13 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.5.1.
14 Zie o.a. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 5, 32, 40-43.
15 Zie o.a. Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 5 en 42-43 (schenk- en erfbelasting) en 

Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 5 en 32 (doorschuifregelingen).
16 Hoogeveen 2005a, § 6.3.1. Daarbij heb ik aangegeven dat aan de hand van de uitkomsten van een 

dergelijk onderzoek mogelijk faciliteiten ontworpen zouden kunnen worden, die zo veel moge-
lijk (1) toegespitst zijn op de praktijk, (2) niet leiden tot het nemen van economisch irrationele 
beslissingen, (3) voor iedere relevante heffing van toepassing zijn, (4) rechtsvormneutraal zijn en 
(5) recht doen aan een rechtvaardige en uitvoerbare belastingheffing van ondernemers enerzijds 
en niet-ondernemers anderzijds en tussen ondernemers onderling.
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1.2 RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK

1.2.1 Inleiding

Het onderzoek is allereerst van belang in het kader van het verbeteren van de kwaliteit 
van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving (§ 1.2.2). Ten tweede is het onderzoek van 
belang vanwege het feit dat de problematiek rondom bedrijfsopvolgingen maatschappe-
lijk relevant is (§ 1.2.3.1), waardoor er zowel op nationaal als op Europees niveau veel 
beleidsmatige aandacht bestaat voor het onderwerp (§ 1.2.3.2). Ten slotte is het in het 
belang van de economie dat een bedrijfsopvolging niet leidt tot onnodige sluiting van ren-
dabele ondernemingen (§ 1.2.3.3).

1.2.2 Verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving

1.2.2.1 Algemeen
Goede kwaliteit van wetgeving is noodzakelijk voor de geloofwaardigheid van de wetge-
ver en daarmee van de overheid in het algemeen; tekortschietende kwaliteit van de wet-
geving kan het beleid van de overheid immers frustreren.17 In de nota Zicht op wetgeving 
uit 1991 zijn zes groepen kwaliteitseisen genoemd die kunnen bijdragen aan een kwalita-
tief betere wetgeving. Dit zijn de volgende zes groepen:18

1. Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen.
2. Onderlinge afstemming.
3. Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid.
4. Doeltreffendheid en doelmatigheid.
5. Subsidiariteit en evenredigheid.
6. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.
Deze eisen zouden volgens de nota Zicht op wetgeving een centrale rol moeten spelen bij 
het algemene wetgevingsbeleid, en dan zowel tijdens de wetgevingsprocedure als bij de 
evaluatie van wetgeving achteraf.19

De twee problemen die in § 1.1 zijn beschreven, rechtvaardigen de vraag of de bedrijfsop-
volgingswetgeving aan de zes genoemde kwaliteitseisen voldoet. Het is dan ook van 
belang om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving. Het 
onderzoek dient ertoe om aanbevelingen te doen, die zullen leiden tot een betere kwali-
teit van de bedrijfsopvolgingswetgeving. De kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetgeving 
zullen daarbij het uitgangspunt zijn. Hierop wordt in § 1.3 teruggekomen.

1.2.2.2 Wetsevaluatie ex post geeft inzicht en kan leiden tot aanpassing van wetgeving
Bij de invoering van de bedrijfsopvolgingswetgeving heeft de wetgever bepaalde keuzes 
gemaakt. Deze keuzes zijn veelal ingegeven vanuit een sociaaleconomisch te bereiken 
doel.20 De beslissing tussen de keuzes van de wetgever wordt rationeler naarmate de wet-

17 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 7-8.
18 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 8 en 23. In de 

nota wordt een andere volgorde gehanteerd. Deze volgorde is niet bedoeld om een bepaalde hië-
rarchie tussen de eisen weer te geven. In dit onderzoek wordt een andere volgorde gehanteerd 
waarbij eerst de kwaliteitseisen worden besproken die worden gebruikt bij de juridische evalua-
tie (kwaliteitseis 1 t/m 3) en daarna de kwaliteitseisen die bij de beleidsmatige evaluatie aan de 
orde komen (kwaliteitseis 4 t/m 6).

19 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 30-31.
20 Zie § 3.4.1 voor de ratio’s van de verschillende bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Hoogeveen.book  Page 32  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Inleiding 33

gever inzicht heeft in de beschikbare alternatieven en in hun gevolgen.21 Vaak is de situ-
atie echter zo gecompliceerd dat het de wetgever aan dit inzicht ontbreekt:22

‘(...) er is dus sprake van onzekerheid. Wetgeven is vaak sturen in de mist. (...) 
Pas wanneer feitelijke gevolgen optreden ontstaat meer duidelijkheid.’

Hoewel de situatie vooraf complex kan zijn, ontslaat dit de wetgever niet van de verplich-
ting om het veronderstelde probleem goed in kaart te brengen en mogelijke oplossingen 
tegen elkaar af te wegen. Dit wordt ook wel de evaluatie ex ante genoemd. Achteraf kan 
vervolgens worden onderzocht of de aannames van de wetgever bij de invoering van de 
wetgeving juist zijn geweest, of hij het juiste alternatief heeft gekozen en of de regeling 
het beoogde effect heeft. De uitkomsten uit deze evaluatie ex post kunnen dan eventueel 
aanleiding zijn om op eerder genomen beslissingen (gedeeltelijk) terug te komen:23

‘De evaluator kijkt (...) terug om te kunnen vaststellen welke feitelijke gevolgen 
eerdere beslissingen hebben gehad. Wanneer de zekerheid groot genoeg is, 
kunnen met behulp van die kennis uitspraken worden gedaan met het oog op 
toekomstige beslissingen. Evaluatie van bestaande wetgeving draagt bij aan de 
vergroting van de rationaliteit van het wetgevingsproces.’

Een dergelijke beleidsevaluatie ex post kan – juist in het belang van de geloofwaardigheid 
en acceptatie van de wetgever – een beslissende bijdrage leveren aan de rationalisering 
van beleid.24 In dit onderzoek zal een beleidsevaluatie van de bedrijfsopvolgingswetge-
ving plaatsvinden.

1.2.2.3 Aandacht voor de kwaliteit van wetgeving
Dit onderzoek past in de aandacht die de wetgever zelf geeft aan de kwaliteit van zijn wet-
geving. Sinds het begin van de jaren tachtig maakt de zorg voor de kwaliteit van de wet-
geving expliciet deel uit van het regeringsbeleid.25 In de nota Zicht op wetgeving uit 1991 
is geconcludeerd dat er naast kwalitatief goede wetgeving ook wetten bestaan die op een 
of meerdere punten tekort schieten.26 Een belangrijke oorzaak is volgens de nota, dat de 
overheid vaak nog onvoldoende zicht heeft op de maatschappelijke processen en op de 
wijze waarop zij bijvoorbeeld via wetgeving op die processen kan inspelen, terwijl in de 
politieke en bestuurlijke cultuur wetgeving vaak wordt gezien als het middel om maat-
schappelijke problemen op te lossen en veranderingen in de samenleving te realiseren.27 
Het maatschappelijke en politieke krachtenspel zorgt er volgens de nota dan ook voor dat 
de inzet van instrumentele regelingen in die context onvermijdelijk is, terwijl niet alleen 

21 Winter, Scheltema & Herweijer 1990, p. 27. In gelijke zin de Algemene Rekenkamer die stelt dat 
alleen op basis van een goede vaststelling van de voor- en nadelen van een instrumentele regeling 
een afgewogen beslissing kan worden genomen over de invoering van een fiscale stimulerings-
maatregel. Rapport Belastingen als beleidsinstrument 1999, Kamerstukken II, 1998-1999, 26 452, nr. 2, 
p. 15.

22 Winter, Scheltema & Herweijer 1990, p. 27. Zie ook de nota Zicht op wetgeving waarin een soort-
gelijke conclusie wordt getrokken. Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 
22 008, nrs. 1 en 2, p. 7. Hierop wordt in § 1.2.2.3 uitgebreider ingegaan.

23 Winter, Scheltema & Herweijer 1990, p. 28.
24 B. Dekker 2006.
25 Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelgeving, Stcrt. 1984, 232. Deze aanwijzingen 

kwamen als een reactie op het eindbericht van de Commissie-Geelhoed inzake de vermindering 
en vereenvoudiging van regelgeving. Eindbericht Commissie-Geelhoed, Deregulering van Over-
heidsregelingen, Kamerstukken II, 1983-1984, 17 931, nr. 9. Met de nota Zicht op wetgeving 1991 
en de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 is de doelstelling niet meer zozeer gericht op het 
terugdringen van de regelgeving, maar op het verbeteren van de effectiviteit en de bestuurlijke 
en rechtsstatelijke kwaliteit ervan. Stoop 2005, p. 169.

26 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 7 en 8.
27 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 7. Van den Tem-

pel gaf in 1945 al aan dat juist beleid veel inzicht vereist. Van den Tempel 1945, p. 28.
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het zicht op de maatschappelijke processen ontbreekt, maar de wetgeving veelal ook niet 
het beoogde resultaat heeft of leidt tot onbedoelde neveneffecten. Volgens de nota Zicht 
op wetgeving wordt de werking van instrumentele regelingen dan ook overschat:28

‘De mogelijkheden om via wetgeving burgers, bedrijven, instellingen en over-
heden (snel) gedragsverandering te realiseren zijn echter beperkt. (...) eerst en 
vooral is het nodig dat wetgeving beter wordt doorzien en doordacht uit het 
oogpunt van zinvolheid van het overheidshandelen. Ook met het oog op de 
kwaliteit van de overheid in algemene zin is verbetering van de kwaliteit van 
wetgeving noodzakelijk.’

De kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetgeving zijn nader uitgewerkt in de Aanwijzin-
gen voor de regelgeving uit 1992. De makers van wetgeving moeten zich aan deze aanwij-
zingen houden, Dit betekent dat ministers en staatssecretarissen en de onder hen ressor-
terende dienstonderdelen en personen die bij de voorbereiding en vaststelling van rege-
lingen zijn betrokken, verplicht zijn om de aanwijzingen in acht te nemen (aanwijzing 4 
van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992). Hoewel sprake is van een verplichting 
bestaat er geen sanctie voor het geval de makers van wetgeving zich niet houden aan de 
kwaliteitseisen en de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992.

In de fiscale wetenschap bestaat overigens ook veel belangstelling voor de kwaliteit van 
de fiscale wetgeving, waarbij tevens voorstellen worden gedaan om te komen tot een ver-
betering van deze kwaliteit.29 De voorstellen zien enerzijds op het verbeteren van con-
crete wetgeving. Anderzijds worden ook voorstellen gedaan die ertoe moeten leiden dat 
de kwaliteitseisen in de uitvoering worden nageleefd.

1.2.2.4 Toepassing van de kwaliteitseisen in de praktijk
Het is overigens niet zo dat de aandacht voor de kwaliteit van wetgeving (§ 1.2.2.3) ook 
daadwerkelijk heeft geleid tot het verbeteren van die kwaliteit. Uit een onderzoek van de 
Universiteit Maastricht uit 2003 blijkt dat gedurende het wetgevende proces wel in enige 
mate aandacht aan de kwaliteitseisen wordt besteed, maar dat de parlementaire stukken 
weinig inzicht geven in de wijze waarop de eisen concreet zijn ingevuld.30 Het probleem 
lijkt volgens de onderzoekers niet zozeer te zijn dat de kwaliteitseisen niet duidelijk zijn, 
maar dat er in de praktijk onvoldoende naar wordt gehandeld.31 Stoop komt in haar proef-
schrift uit 2005 tot min of meer dezelfde conclusie. Volgens haar bestaat er nog steeds een 
discrepantie tussen het wetgevingskwaliteitsbeleid zoals dat is bedoeld door de opstellers 

28 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 7-8. Zie over het 
gebruik van instrumentele belastingwetgeving uitgebreider § 2.5.

29 Een voorbeeld is de evaluatie van de Wet IB 2001. Evaluatie van deze wetgeving door wetenschap-
pers heeft plaatsgevonden door Stevens 2004b (winstsfeer) en Rijkers & Vording (red.) e.a. 2006 
(gehele wet IB 2001). De wetgever heeft deze evaluatie eveneens verricht en de resultaten kenbaar 
gemaakt in het rapport Breder, lager, eenvoudiger? Een evaluatie van de belastingherziening 2001 (Kamer-
stukken II, 2005-2006, 30 375, nr. 1-2). Zie voor andere voorbeelden vanuit de wetenschap o.a. 
Gassler (red.) e.a. 2007; Gribnau 2010; Gribnau, Lubbers & Vording 2009; Van Kreveld & Lubbers 
2010 en Rustenburg & Lubbers 2008. Bij de Universiteit Leiden maakt de kwaliteit van de fiscale 
wetgeving een belangrijk onderdeel uit van het onderzoeksprogramma (http://www.law.leiden-
univ.nl/org/fisceco/belastingrecht/onderzoek/grenzen-aan-de-soevereiniteit.html) (geraadpleegd 
juli 2011).

30 Verhey (red.) e.a. 2003, p. 275. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Jus-
titie. Onderzocht is in hoeverre de kwaliteitseisen in de memorie van toelichting aan de orde 
komen. De conclusie van het onderzoek is dat de memorie van toelichting vaak geen inzicht biedt 
in de wijze waarop de kwaliteitseisen zijn ingevuld. De Raad van State kwam eerder tot dezelfde 
conclusie. Zie Raad van State Jaarverslag 2001, p. 26-27. Dit wil volgens de onderzoekers overigens 
niet zeggen dat aan de kwaliteitseisen, bijvoorbeeld bij de departementale voorbereiding, geen 
aandacht is besteed. Verhey (red.) e.a. 2003, p. 275-276.

31 Verhey (red.) e.a. 2003, p. 276.
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ervan en de wijze waarop het in de praktijk wordt toegepast.32 Een probleem is volgens 
haar dat niet alle toepassers dezelfde betekenis hechten aan de Aanwijzingen voor de 
regelgeving 1992, als de opstellers van die Aanwijzingen voor ogen stond. Deze conclusies 
worden gestaafd door de uitkomsten van de in § 1.1.2 en § 1.2.2.2 genoemde rapporten 
van de Algemene Rekenkamer uit 1999, 2003 en 2008 waaruit blijkt dat de effectiviteit en 
doelmatigheid van wetgeving niet te toetsen is vanwege het ontbreken van relevante 
gegevens ten aanzien van het beoogde doel. Zorgvuldige afweging tussen verschillende 
beleidsalternatieven vindt evenmin plaats. Het is dan ook de vraag of verdere operationa-
lisering van de zes kwaliteitseisen zinvol zou zijn:33

‘Betwijfeld kan worden of de kwaliteit van de wetgeving hierdoor wezenlijk kan 
worden verbeterd. De kwaliteitseisen zijn in de eerste plaats hulpmiddelen om 
tijdens de voorbereiding van wetgeving te komen tot goede analyses, een over-
zicht en afweging van alternatieven, inzicht in mogelijke uitvoerings- en hand-
havingsproblemen etc. Om deze eisen in concreto goed te kunnen toepassen, 
zijn eerst en vooral goede wetgevingsjuristen en beleidsambtenaren nodig, 
geen gedetailleerde regels.’

Ook met betrekking tot de bedrijfsopvolgingswetgeving zijn de contouren voor een kwa-
litatief goede wetgeving weliswaar helder, maar laat de toepassing daarvan in de praktijk 
te wensen over. Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten worden ingevoerd zonder dat onderzoek is 
gedaan naar de noodzaak ervan, ook als het gaat om de invoering van vrijstellingen of de 
verhogingen daarvan. Indien voor het probleem dat de wetgever heeft geconstateerd 
meerdere oplossingsrichtingen mogelijk zijn, heeft veelal geen goede afweging plaatsge-
vonden tussen deze alternatieven op hun effectiviteit en doelmatigheid. De beoogde doel-
stellingen zijn niet concreet gegeven en ook ontbreken de zogenoemde nulmetingen, 
zodat een effectenonderzoek naar de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet mogelijk is. 
Afstemming tussen de faciliteiten heeft nauwelijks plaatsgevonden, behoudens bij de her-
ziening van de wijzigingen die met ingang van 1 januari 2010 zijn aangebracht in de door-
schuifregelingen in de aanmerkelijkbelangsfeer en de faciliteiten voor de schenk- en erf-
belasting. Bij deze herziening heeft de wetgever voor het eerst uitdrukkelijk getracht de 
genoemde faciliteiten op elkaar af te stemmen.34

1.2.2.5 Conclusie
Kwaliteit van wetgeving staat reeds enige decennia in de belangstelling van onder andere 
de wetgever zelf. De laatste jaren bestaat er vanuit de fiscale wetenschap steeds meer 
belangstelling voor de kwaliteit van de fiscale wetgeving. In de nota Zicht op wetgeving 
zijn zes kwaliteitseisen opgenomen waaraan wetgeving moet voldoen. Gezien de proble-
men die ik in § 1.1 heb geschetst, lijkt het erop dat de bedrijfsopvolgingswetgeving van 
onvoldoende kwaliteit is. Een evaluatie ex post van de bedrijfsopvolgingswetgeving en het 
beleid dat daarmee wordt nagestreefd, heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Een nader 
onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving of het ontbreken daar-
van is daarmee gerechtvaardigd. Waar mogelijk zullen voorstellen worden gedaan om de 
kwaliteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving te verbeteren.

32 Stoop 2005, p. 173. In haar proefschrift onderzoekt zij de invloed van alle actoren in het wetge-
vingsproces op de kwaliteit van de wetgeving.

33 WODC 2005 (Broeksteeg e.a.), p. 276. Iets anders is dat concretisering van de eisen nodig kan zijn 
om tot een voor de praktijk hanteerbaar toetsingskader te komen. Om een bedrijfsopvolgingsfa-
ciliteit bijvoorbeeld te kunnen toetsen aan de rechtvaardigheid ervan, zal nader bepaald moeten 
worden op welke wijze deze rechtvaardigheid moet worden getoetst. Zie nader § 1.3.3.5 en § 2.4.5.

34 Zie o.a. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 5, 32, 40-43. Dat er nog steeds de nodige 
afstemmingsverschillen bestaan, zal blijken uit hoofdstuk 11.
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1.2.3 Maatschappelijke relevantie

1.2.3.1 Verwachting: Steeds meer bedrijfsoverdrachten
Bedrijfsopvolging is een maatschappelijk relevant onderwerp. Het EIM schat in dat in de 
jaren tussen 2005 en 2015 een derde van alle MKB-ondernemingen zal worden overgedra-
gen.35 Het aantal ondernemers dat zijn onderneming wil overdragen, werd in 2005 
geschat op 18.000 per jaar.36 Ook in de literatuur is herhaaldelijk gesteld dat het aantal 
bedrijfsoverdrachten zal toenemen.37

Als redenen voor de toename van het aantal bedrijfsoverdrachten worden onder andere 
genoemd de vergrijzing van de ondernemerspopulatie, de wens om op jongere leeftijd het 
ondernemerschap te beëindigen en de overdracht van de zogenoemde geboortegolfbedrij-
ven (zie hierover uitgebreider § 5.4.2). Een andere reden van de toename is een inhaalef-
fect van overdrachten die in de periode van laagconjunctuur zijn uitgesteld.38 Deze laatste 
reden is een van de oorzaken waarom het aantal bedrijfsoverdrachten dat jaarlijks daad-
werkelijk plaatsvindt achter lijkt te blijven bij de verwachtingen.39 Het lijkt erop dat het 
aantal jaarlijks verrichte bedrijfsoverdrachten ligt tussen de 11.000 en 15.000, maar volle-
dig accurate cijfers ontbreken.40

1.2.3.2 Beleidsmatige belangstelling voor bedrijfsoverdrachten
Vanwege het belang van een goede bedrijfsoverdracht voor de economie en de werkgele-
genheid staat de bedrijfsopvolging beleidsmatig in Europa en ook in Nederland volop in 
de belangstelling.41 Zo heeft de Commissie reeds in 1994 de lidstaten via een aanbeveling 
opgeroepen aandacht te besteden aan de bedrijfsopvolging in het MKB.42 Voorgesteld 
werd om bijvoorbeeld maatregelen te treffen met betrekking tot de schenk- en erfbelas-
ting. De Commissie heeft in 2002 en 2003 verslagen gepresenteerd met de meningen van 
deskundigen over de maatregelen die in de diverse lidstaten zijn getroffen om het klimaat 
voor bedrijfsoverdrachten te verbeteren en om de tenuitvoerlegging van de aanbeveling 
door de lidstaten te bespoedigen.43 In februari 2005 heeft de Commissie zich er opnieuw 
toe verbonden het Lissabonpartnerschap voor groei en werkgelegenheid uit te voeren.44 
In november 2005 heeft zij een alomvattend beleidskader voor kleine en middelgrote 
ondernemingen opgezet, waarin ook het belang van bedrijfsoverdrachten wordt onder-

35 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 2; EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard), p. 5. Zie 
ook § 5.5.2. Een en ander stemt overeen met de verwachtingen die in 2002 binnen Europa heers-
ten. Daar was de verwachting dat een derde van de totale ondernemingen van het MKB (variërend 
van 25-40% afhankelijk van de lidstaat) in de jaren tot 2012 worden overgedragen. Eindverslag 
deskundigen-groep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 7. De Commissie gaat er in 2006 nog steeds 
van uit dat een derde van de MKB-bedrijven zal worden overgedragen. Mededeling Bedrijfsover-
dracht MKB 2006, p. 3.

36 EIM december 2005 (Van Gennip e.a). Het Economisch Bureau van de ING Bank komt overigens 
op een aantal van 20.000 per jaar. ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 13.

37 NIPO 2001 (Kerstens), § 2; Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 7-8; Kik-
kert 2003, D3; Flören 2002 en Flören & Zwartendijk 2003a, D20; GIBO 2002 (Breembroek & 
Zemann), p. 17; LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 6.

38 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 15.
39 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 2. Er zijn nog meer redenen waarom het aantal 

bedrijfsoverdrachten achterblijft bij de verwachtingen (§ 5.5.3).
40 Zie hierover nader § 5.5.3.
41 S.A. Stevens 2005b, § 1. Zie over het belang van een succesvolle bedrijfsoverdracht § 1.2.3.3.
42 Aanbeveling bedrijfsoverdracht MKB 1994.
43 Eindverslag deskundigen-groep EU (BEST-rapportage) 2002 en EC, Final report MAP 2002 project, 

2003.
44 Mededeling aan de Europese voorjaarsraad van 2 februari 2005, ‘Samen werken aan werkgelegen-

heid en groei. Een nieuwe start voor de Lissabonstrategie’, COM(2005) 24.
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kend.45 Onder meer kondigt de Commissie aan een mededeling uit te vaardigen met 
betrekking tot dit onderwerp om de cruciale rol van succesvolle bedrijfsoverdrachten 
voor het behoud van miljoenen banen in de EU te beklemtonen. In 2006 heeft de Commis-
sie vervolgens deze mededeling uitgevaardigd.46 In deze mededeling roept de Commissie 
de lidstaten onder meer op om ook maatregelen te treffen voor de inkomstenbelasting, 
bijvoorbeeld door het vrijstellen van vermogenswinsten voor ondernemers die de pensi-
oengerechtigde leeftijd naderen.47

In Nederland is de oproep van de Commissie om beleidsmatig aandacht te besteden aan 
bedrijfsoverdrachten niet ongehoord gebleven. Zo staat het achtste rapport van het Minis-
terie van Economische Zaken over het Entrepreneurship in the Netherlands uit 2005 volledig 
in het teken van de bedrijfsoverdracht.48 Staatssecretaris Van Gennip schrijft in het voor-
woord:49

‘(...) this edition presents the importance of a policy on the transfer of business 
ownerschip in the Netherlands.’

Dit rapport volgt op de beleidsbrief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 
8 december 2003 ‘In actie voor ondernemers!’ waarin ook al aandacht aan de bedrijfsover-
dracht werd gegeven.50 Met ingang van 2003 maken de bedrijfsopvolgingen verder deel 
uit van het gevoerde ondernemerschapsbeleid van het Ministerie van (thans) Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innovatie.51 De stijgende beleidsmatige aandacht is overigens 
in heel Europa waar te nemen:52

‘Bedrijfsoverdrachten staan hoger op de beleidsagenda wegens het grote en stij-
gende aantal overdrachten in de komende tien jaar.’

Het beleid in Nederland is veelal gericht op het bewustmaken van ondernemers dat een 
goede overdracht valt of staat met een goede planning; op tijd beginnen heeft een gunstig 
effect op de kans van slagen van de bedrijfsopvolging. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
ten minste 10% van alle faillissementen van Europese bedrijven wordt veroorzaakt door 
een slechte of totaal afwezige planning van de opvolging. In het slechtste geval is dit 30% 
van de faillissementen.53

Naast het bewustmakingsproces richt het beleid zich op het wegnemen van knelpunten 
bij en het vergemakkelijken van bedrijfsoverdrachten. In dit kader zijn regelmatig onder-
zoeken verricht naar knelpunten voor een geslaagde bedrijfsoverdracht, al dan niet in 

45 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 10 november 2005, ‘Het communautair Lis-
sabon-programma uitvoeren. Een modern KMO-beleid voor groei en werkgelegenheid’, 
COM(2005) 551, p. 6.

46 Mededeling bedrijfsoverdracht MKB 2006.
47 Mededeling bedrijfsoverdracht MKB 2006, p. 11.
48 EIM december 2005 (Van Gennip e.a.)
49 Van Gennip in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.)
50 Beleidsbrief ‘In actie voor ondernemers!’ 2003. Zie ook de daaraan gekoppelde voortgangsrappor-

tage ‘Meer actie voor ondernemers’ over de voortgang van de 43 geformuleerde actiepunten. Ook 
het ESB dossier bedrijfsoverdrachten uit 2003 is in samenwerking met het Ministerie van Econo-
mische Zaken tot stand gekomen.

51 Operationele doelstelling ‘Meer en beter ondernemerschap’ van beleidsartikel 3 ‘Concurrerend 
Ondernemingsklimaat’. Zie voor een historische ontwikkeling van het ondernemerschapsbeleid 
uitgebreid EIM april 2010 (Kuipers).

52 Eindverslag deskundigen-groep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 7.
53 Flören 1998, p. 9. Zie ook het Eindverslag deskundigen-groep EU (BEST-rapportage) 2002. Aan dit 

aspect wordt nader aandacht besteed in § 5.3.3.
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opdracht van het Ministerie van (thans) Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.54 De 
grootste knelpunten zijn het vinden van een draagkrachtige koper, de financiering van de 
bedrijfsopvolging en een gebrek aan planning van de bedrijfsopvolging. De fiscaliteit 
blijkt geen majeur knelpunt te zijn.55 Dit neemt niet weg dat de bedrijfsopvolging hoog 
op de fiscale beleidsagenda staat. Dit blijkt ten eerste uit de diverse nieuwe faciliteiten die 
het afgelopen decennium zijn ingevoerd. Vanaf 1997 zijn voor het eerst vrijstellingen 
ingevoerd voor de schenk- en erfbelasting, welke in de loop der jaren aanzienlijk zijn ver-
ruimd. Oorspronkelijk bedroeg het vrijstellingspercentage 25 en thans bedraagt dit deels 
100 en deels 83. Ook bestaat er sinds 2001 een doorschuifregeling in de winstsfeer voor de 
situatie waarbij de bedrijfsopvolging plaatsvindt aan een medeondernemer, welke facili-
teit met ingang van 2002 ook openstaat voor een overdracht aan een werknemer. Een der-
gelijke doorschuifregeling geldt met ingang van 2010 ook in de aanmerkelijkbelangsfeer, 
althans voor schenkingen aan werknemers. Verder kan nog worden gewezen op de 
bedrijfsoverdracht die plaatsvindt tegen schuldigerkenning. Deze situatie wordt in de aan-
merkelijkbelangsfeer sinds 1997 gefacilieerd en in de winstsfeer sinds 2005. Ten tweede 
blijkt de beleidsmatige aandacht ook uit het ‘Rapport Bedrijfsoverdracht. Continuïteit 
door fiscaliteit’ van het Ministerie van Financiën uit 2004 (hierna: Rapport Bedrijfsover-
dracht 2004).56 In dit rapport wordt een verslag gedaan van een onderzoek naar de fiscale 
behandeling van bedrijfsoverdrachten en het daarbij gevoerde beleid.

1.2.3.3 Het economische belang van een succesvolle bedrijfsoverdracht
Succesvolle eigendomswisselingen zijn van groot economisch en maatschappelijk belang, 
zowel op micro- als op macroniveau.57 Zij vormen een belangrijk element van de econo-
mische dynamiek en verdienen serieuze aandacht.58 Bedrijven die ter overname worden 
aangeboden, herbergen productief vermogen, werkgelegenheid, kennis en netwerken.59 
Bij onnodige liquidatie gaat goodwill verloren en dat brengt een maatschappelijk verlies 
met zich mee.60 Ook kan het mislukken van een bedrijfsoverdracht leiden tot een verlies 
aan werkgelegenheid. Hierover merkt staatssecretaris Van Gennip in oktober 2004 bij de 
presentatie van het Overdrachtspakket het volgende op:61

‘Van alle faillissementen in Europa wordt 10% veroorzaakt door problemen bij 
de bedrijfsoverdracht. Wanneer ook in Nederland zoveel overdrachten zouden 
mislukken, komt dat neer op ongeveer 100.000 banen die jaarlijks verloren 
gaan.’

Goede bedrijfsoverdrachten hebben verder een positieve invloed op de resultaten van de 
onderneming na de overdracht.62 Ook worden bestaande relaties met leveranciers, bank, 
accountant en brancheorganisatie herijkt.63 Goede bedrijfsoverdrachten voorkomen ook 

54 Zie bijvoorbeeld Ondernemerschapsmonitor maart 2000, p. 13-15; GIBO 2002 (Breembroek & 
Zemann); NIPO DGA-barometer 1998 en NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar) en EIM decem-
ber 2005 (Van Gennip e.a.). Zie uitgebreider § 5.7.

55 Zie § 5.7.10.
56 Zie Kamerstukken II, 2003-2004, 28 607, nr. 66 voor de begeleidende brief van toenmalig staats-

secretaris Wijn. Het rapport is integraal opgenomen in V-N 2004/37.7 en is uitgebracht naar aan-
leiding van een motie van Van Vroonhoven-Kok c.s. (Kamerstukken II, 2002-2003, 28 607, nr. 49).

57 Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 17.
58 Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 17.
59 Eindverslag deskundigen-groep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 10 en 11; EIM oktober 2006 (Oud-

maijer), p. 5; ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 10.
60 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 12.
61 Bron: www.ez.nl, oktober 2004.
62 EIM november 2007 (Meijaard) en EIM september 2006 (Snel & Meijaard), p. 24. In gelijke zin Mar-

zolla 2000. Op de gevolgen van de bedrijfsoverdracht op de resultaten van de onderneming wordt 
nader ingegaan in § 5.8.

63 Van Engelenburg 2003, D18.
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nog een negatief effect op de keten waarin de onderneming zich bevindt, zoals de klanten 
en de toeleveranciers. Zij bevorderen dan ook de economische continuïteit.64

Er kan overigens niet worden gesteld dat een bedrijfsovername per definitie beter is dan 
het starten van een nieuwe onderneming. Nieuwe bedrijven zorgen namelijk vaak voor 
vernieuwing, omdat zij komen met innovatieve producten en/of diensten. Bestaande 
bedrijven moeten daar weer op reageren, wat goed is voor de concurrentie.65 De Europese 
deskundigengroep adviseert de beleidsmakers dan ook evenveel aandacht te geven aan 
bedrijfsopvolgingen als aan nieuwe bedrijven.66

Hoe groot het belang van succesvolle overdrachten overigens is, is niet precies aan te 
geven. Statistische gegevens over omvang en effect van de bedrijfsoverdrachten ontbre-
ken. Zo is niet precies bekend hoeveel bedrijfsoverdrachten er problematisch verlopen, 
hoe vaak dit resulteert in onnodige bedrijfsliquidaties, hoeveel bedrijven er als gevolg van 
een slecht voorbereide opvolger alsnog failliet gaan en hoeveel werknemers bij dit alles 
zijn betrokken.67

1.2.3.4 Conclusie
Gezien het aantal bedrijfsoverdrachten dat wordt verwacht en het economische belang 
dat daarbij speelt, lijkt de keuze van de wetgever om bedrijfsoverdrachten fiscaal te bege-
leiden een juiste keuze. Onderzocht zal worden of dit inderdaad het geval is en of de geko-
zen wijze van begeleiden plaatsvindt op de meest effectieve en doelmatige wijze. De fis-
cale bedrijfsopvolgingswetgeving zou in ieder geval afgestemd moeten zijn op de bedrijfs-
opvolgingen die in de praktijk plaatsvinden en zou zo min mogelijk moeten leiden tot 
economische distorsies, zoals het verstoren van de concurrentieverhoudingen. Ook daar-
naar zal onderzoek worden verricht.

1.3 TOETSING VAN DE KWALITEIT VAN DE 
BEDRIJFSOPVOLGINGSWETGEVING

1.3.1 Inleiding

In dit onderzoek staat de kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving centraal. In 
feite betekent dit dat de kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving wordt geëva-
lueerd. Bij deze evaluatie moet zowel aandacht worden besteed aan de waarborgfunctie 
van de wet als aan de instrumentele functie van de wet (§ 1.3.2). De wijze waarop de kwa-
liteit van wetgeving kan worden getoetst, wordt besproken in § 1.3.3.

1.3.2 Wettelijke evaluatie naar waarborgfunctie en instrumentele functies

De fiscale wetgeving heeft een waarborgfunctie; de waarden van de rechtsstaat zijn daar-
bij aan de orde. De wetgeving moet bijvoorbeeld rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bie-
den. Bij een onderzoek naar de mate waarin een wet aan zijn doelstellingen voldoet, zal 
dus ook de vraag moeten worden beantwoord of de wet de rechtsgelijkheid en de rechts-
zekerheid heeft gediend.68 Daarnaast kent de fiscale wetgeving instrumentele functies. De 
bedrijfsopvolgingswetgeving wordt gebruikt om sociaaleconomische doelstellingen te 
realiseren. De maatstaf voor de beoordeling ligt daarbij in de mate waarin de wet heeft 
bijgedragen aan het bereiken van het gestelde beleidsdoel. De evaluatie van de instrumen-

64 Kikkert 2003, D3.
65 Flören & Zwartendijk 2003b, D27.
66 Eindverslag deskundigen-groep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 8. Het economische belang van 

bedrijfsoverdrachten moet volgens Van Engelenburg ten minste als gelijkwaardig aan dat van 
starters worden beschouwd. Van Engelenburg 2003, D18.

67 Kikkert 2003, D4.
68 Winter, Scheltema & Herweijer 1990, p. 14.
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tele functie vertoont dan ook belangrijke overeenkomsten met de evaluatie van het 
gevoerde overheidsbeleid:69

‘Evaluatoren brengen voor de wetgever in kaart in welke mate de beoogde effec-
ten zijn bereikt en in hoeverre dat moet worden toegeschreven aan de wet.’

Winter, Scheltema & Herweijer betogen dat het wenselijk is om bij een wetsevaluatie aan 
beide functies van de wet aandacht te besteden.70 Ook de Raad van State gaat bij zijn 
beoordeling van de kwaliteit van wetsvoorstellen uit van beide functies van wetgeving, 
hetgeen blijkt uit het feit dat de Raad zowel een beleidsanalytische toets aanlegt als een 
juridische en wetstechnische toets.71 Bij de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingswet-
geving wordt dan ook zowel aandacht besteed aan de waarborgfunctie als aan de instru-
mentele functies daarvan. Overigens kunnen beide toetsen niet los van elkaar worden 
gezien. Indien bijvoorbeeld het gevoerde beleid niet effectief en/of doelmatig is, heeft dat 
mogelijk ook gevolgen voor de rechtmatigheid van de wetgeving.72

1.3.3 Wijze van toetsing kwaliteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving

1.3.3.1 Inleiding
Om onderzoek te kunnen doen naar de kwaliteit van wetgeving moet een toetsingskader 
worden opgesteld waarlangs de kwaliteitsbeoordeling kan plaatsvinden. Aan de hand van 
dat toetsingskader kan worden beoordeeld of een fiscale wet of een onderdeel daarvan, 
zoals de bedrijfsopvolgingswetgeving, kwalitatief goede wetgeving vormt. In deze para-
graaf zal gemotiveerd worden aangegeven dat de zes kwaliteitseisen die in de nota Zicht 
op wetgeving aan wetgeving worden gesteld de hoofdcriteria vormen waaraan wetgeving 
op haar kwaliteit kan worden beoordeeld. In hoofdstuk 2 zal dit toetsingskader uitgebrei-
der worden besproken en nader worden geconcretiseerd tot meer hanteerbare toetsings-
criteria.

1.3.3.2 Toetsingskader uit nota Zicht op wetgeving
In de nota Zicht op wetgeving zijn zes groepen van kwaliteitseisen opgenomen die aan 
wetgeving kunnen worden gesteld (zie § 1.2.2.1). Deze eisen zijn:73

1. Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen.
2. Onderlinge afstemming.
3. Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid.
4. Subsidiariteit en evenredigheid.
5. Doeltreffendheid en doelmatigheid.
6. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

In de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 zijn deze eisen nader ingevuld. De zes groe-
pen van kwaliteitseisen en de aanwijzingen uit de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 
zullen de basis vormen van het toetsingskader waarlangs de fiscale bedrijfsopvolgingswet-
geving wordt geëvalueerd. Ik motiveer deze keuze als volgt. Ten eerste stemmen de kwa-
liteitseisen grotendeels overeen met de algemene beginselen van behoorlijke wetge-
ving.74 De algemene beginselen van behoorlijke wetgeving zijn als het ware geclusterd in 

69 Winter, Scheltema & Herweijer 1990, p. 15-16 en 30.
70 Winter, Scheltema & Herweijer 1990, p. 15.
71 Jaarverslag Raad van State 2007, p. 59 e.v.
72 Zie ook § 1.3.3.4.
73 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 8 en 23.
74 Zie ook Lubbers 2007, p. 18.
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zes hoofdgroepen.75 Bij het ontwikkelen van een toepasbaar toetsingskader voor de eva-
luatie van (fiscale) wetgeving ligt het ook voor de hand om in eerste instantie aan te slui-
ten bij de algemene beginselen van behoorlijke wetgeving.76 Ten tweede staat in de nota 
Zicht op wetgeving zelf dat de kwaliteitseisen kunnen worden gebruikt voor de evaluatie 
ex post van bestaande wetgeving.77 Door aan te sluiten bij deze criteria bestaat een grote 
mate van consensus dat aan de hand van die criteria de kwaliteit van de wetgeving kan 
worden beoordeeld.78 Verder zijn de zes kwaliteitseisen in de Aanwijzingen voor de regel-
geving 1992 geconcretiseerd en bovendien dwingend opgelegd aan de makers van de wet-
geving. Dit maakt dat de zes eisen niet alleen een praktische methodiek vormen voor de 
evaluatie van wetgeving, maar dat er bovendien overeenstemming bestaat met de wetge-
ver zelf over de te hanteren normen. Uit de kabinetsnota Wetgevingskwaliteitsbeleid en 
wetgevingsvisitatie uit 2000 en uit de nota Vertrouwen in wetgeving uit 2008 blijkt ten 
derde dat de kwaliteitseisen nog steeds als leidend worden gezien.79 Ten vierde blijkt uit 
onderzoek uit 2005 dat de Raad van State in het kader van zijn wetgevingsadviserende 
taak de criteria uit de nota Zicht op wetgeving niet expliciet als uitgangspunt neemt, maar 

75 Van der Vlies noemt onder andere als beginselen: het beginsel van de duidelijke doelstelling, het 
noodzakelijkheidsbeginsel, het beginsel van de uitvoerbaarheid, het beginsel van duidelijke ter-
minologie en duidelijke systematiek, het beginsel van de kenbaarheid en het rechtszekerheids-
beginsel. Van der Vlies 1984, hoofdstuk 8. Gribnau noemt onder andere de volgende elementen: 
er moeten algemene regels zijn, de regels moeten adequaat bekend worden gemaakt, de regels 
moeten duidelijk zijn, de regels moeten eenvoudig zijn, open normen moeten zo precies mogelijk 
worden geformuleerd, de regelgeving mag niet tegenstrijdig zijn, de regels moeten in overeen-
stemming zijn met het gelijkheidsbeginsel, de regels moeten transparant en consistent zijn, er 
moet eenheid zijn in het gebruik van begrippen en er moet voldaan worden aan het evenredig-
heidsbeginsel. Gribnau 1997b, § 2.1 en Gribnau 2006, p. 27.

76 Lubbers 2007, p. 18.
77 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 30-31.
78 Ook bij het onderzoek van de Universiteit Leiden naar de kwaliteit van de overdrachtsbelasting 

zijn de algemene beginselen van behoorlijke wetgeving als uitgangspunt genomen, waarna de zes 
genoemde eisen in de nota vervolgens als toetscriteria zijn gebruikt. Lubbers 2007, p. 19.

79 Uit de Kabinetsnota Wetgevingskwaliteitsbeleid en wetgevingsvisitatie 2000 blijkt dat het kabi-
net geen reden zag om de zes genoemde kwaliteitseisen te herformuleren. Doel van de kabinets-
nota was meer het actualiseren en verbeteren van de instrumenten en middelen om te bereiken 
dat de wetgeving aan de kwaliteitseisen zal voldoen. Voorgesteld werd bijvoorbeeld om vooraf 
een quick scan te verrichten op de noodzakelijkheid van de regel en om vaker een kosten-baten-
analyse van de regelgeving te verrichten. Kabinetsnota Wetgevingskwaliteitsbeleid en wetge-
vingsvisitatie 2000, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 475, nr. 2, p. 2, 6 en 14. Broeksteeg e.a. 2005 
concluderen dat de regering de kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetgeving uitdrukkelijk heeft 
bevestigd in de Kabinetsnota Wetgevingskwaliteitsbeleid en wetgevingsvisitatie 2000. Naar 
hun mening hebben de kwaliteitseisen dan ook nog steeds geldingskracht. WODC 2005 (Broek-
steeg e.a.), p. 20. In de nota Vertrouwen in wetgeving 2008 is overigens wel opgemerkt dat het 
enkel stellen van kwaliteitseisen onvoldoende is. Om werkelijke verbetering te bereiken, is het 
volgens de nota nodig de aandacht ook te richten op het proces van voorbereiding van beleid en 
wetgeving en in een vroeg stadium van voorbereiding kritische vragen te stellen over nut en 
noodzaak, de geschikte beleidsmatige en juridische instrumenten en de mogelijkheid van alter-
natieven. Kamerstukken II, 2008-2009, 31 731, nr. 1, p. 7.
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dat de criteria uit de nota Zicht op wetgeving soms letterlijk overeenkomen met de crite-
ria in het door de Raad zelf ontwikkelde toetsingskader.80 De onderzoekers merken op:81

‘(...) dat materieel gesproken de adviezen van de Raad grotendeels dezelfde 
onderwerpen en vragen betreffen als die welke gedekt worden door de criteria 
uit Zicht op wetgeving. De Raad hanteert in de onderzochte adviezen in het 
algemeen geen aandachtspunten die niet op een of andere wijze onder de noe-
mer van een of meer van de criteria uit Zicht op wetgeving kunnen worden 
gebracht.’

Mijn conclusie is dan ook dat de kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetgeving algemeen 
worden geaccepteerd als criteria waaraan de kwaliteit van wetgeving kan worden 
getoetst. De zes kwaliteitseisen vormen dan ook de basis voor de evaluatie van de fiscale 
bedrijfsopvolgingswetgeving.

1.3.3.3 Tweedeling kwaliteitseisen
De eisen kunnen worden onverdeeld naar de twee invalshoeken van waaruit de bedrijfs-
opvolgingswetgeving wordt geëvalueerd, te weten de juridische invalshoek en de beleids-
matige invalshoek.82 De kwaliteitseisen passen als volgt in deze tweedeling:

Juridische invalshoek
1. Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen.
2. Onderlinge afstemming.
3. Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid.

Beleidsmatige invalshoek
4. Subsidiariteit en evenredigheid.
5. Doeltreffendheid en doelmatigheid.
6. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

In dit onderzoek zal deze tweedeling worden aangehouden. Dit betekent dat er zowel een 
juridische evaluatie als een beleidsmatige evaluatie zal plaatsvinden. Overigens is deze 
tweedeling in zekere mate arbitrair aangezien er een grote samenhang bestaat tussen de 
eisen (zie § 1.3.3.4).

80 WODC 2005 (Broeksteeg e.a.), p. 15. Het onderzoek is in april 2005 aangeboden aan de Tweede 
Kamer (Kamerstukken II, 2004-2005, 22 008, nr. 7). De Raad van State onderscheidt drie toetsen, 
een juridische toets, een beleidsanalytische toets en een wetstechnische toets. Zie Jaarverslag 
Raad van State 2007, p. 59 e.v. Het toetsingskader is ook raadpleegbaar via http://www.raadvan-
state.nl/onze_werkwijze/advisering/toetsingskader.

81 WODC 2005 (Broeksteeg e.a.), p. 506. Desondanks stellen de onderzoekers vast dat op een aantal 
punten verschillen bestaan. Zo hanteert de Raad van State bijvoorbeeld een aparte ‘noodzaak-
toets’. Volgens de onderzoekers kan deze toets worden ondergebracht onder de meer abstracte 
toets ‘subsidiariteit’ uit de nota Zicht op wetgeving. Toch menen zij dat een harmonisering van 
het toetsingskader uit de nota Zicht op wetgeving en het toetsingskader van de Raad van State 
kan bijdragen aan een inzichtelijker en consistenter wetgevingskwaliteitsbeleid. WODC 2005 
(Broeksteeg e.a.), p. 531. De onderzoekers doen daarvoor enkele voorstellen op p. 531 e.v. Toen-
malig minister Donner gaf in de aanbiedingsbrief (zie vorige noot) aan geen aanleiding te zien om 
de toetsingskaders te harmoniseren. Anders dan de onderzoekers is Donner van oordeel dat har-
monisatie van toetsingskaders zich niet verdraagt met de bijzondere constitutionele positie van 
de Raad van State als onafhankelijk adviesorgaan. Het is aan de Raad en alleen aan de Raad om te 
bepalen welk toetsingskader hij hanteert bij de beoordeling van ontwerpregelgeving, aldus Don-
ner. Zie voor kritiek hierop Verhey 2006, p. 1-2.

82 De Raad van State beschouwt de wetstechnische toets als een afzonderlijke toets. Deze wetstech-
nische toets is gelijk te stellen aan kwaliteitseis 3 (eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid).
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1.3.3.4 Samenhang tussen de kwaliteitseisen
Tussen de zes kwaliteitseisen in de nota Zicht op wetgeving bestaat geen precieze rang-
orde.83 Soms hangen bepaalde eisen samen of overlappen zij elkaar.84 Weer in andere 
gevallen zullen er spanningen bestaan tussen de eisen.85 Een voorbeeld van samenhang is 
een wet die ingewikkeld en niet duidelijk is (kwaliteitseis 3), waardoor deze niet uitvoer-
baar en handhaafbaar is (kwaliteitseis 6). Een en ander kan ook van invloed zijn op bij-
voorbeeld de rechtszekerheid (kwaliteitseis 1) en op de doeltreffendheid en de doelmatig-
heid (kwaliteitseis 5). Een ander voorbeeld is dat een wettelijke maatregel, zoals een 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de schenk- en erfbelasting, mogelijk noodzakelijk is 
(kwaliteitseis 4) om een bepaalde doelstelling te bereiken (kwaliteitseis 5), zodat in 
zoverre niet in strijd wordt getreden met het gelijkheidsbeginsel (kwaliteitseis 1). Indien 
echter de gekozen maatregel verder gaat dan strikt noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat een 
vrijstelling wordt verleend terwijl een betalingsregeling de problemen ook zou oplossen, 
is de maatregel niet proportioneel doelmatig (kwaliteitseis 5). Hierdoor kan de maatregel 
toch in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel (kwaliteitseis 1). Hoewel dus sprake is van 
afzonderlijke eisen, die in beginsel apart worden getoetst, moet deze samenhang tussen 
de eisen steeds voor ogen worden gehouden (zie ook § 1.6.3).86 De Raad van State merkt 
ter zake op:87

‘De beleidsanalytische toets en de juridische toets kunnen elkaar versterken. 
Het komt voor dat indien het aan het voorstel ten grondslag liggende beleid hia-
ten vertoont, er ook over de juridische kwaliteit van het voorstel het nodige valt 
te zeggen.’

Een voorbeeld van spanning tussen de eisen is wanneer een wet doelmatig is in de uitvoe-
ring (kwaliteitseis 6), maar door deze doelmatigheid niet volledig recht wordt gedaan aan 
het rechtsgelijkheidsbeginsel (kwaliteitseis 1). In geval van een dergelijke spanning tussen 
de eisen zal steeds moeten worden afgewogen aan welke eis in de betreffende situatie de 
meeste betekenis moet worden gegeven.88 Overigens wordt in de nota Zicht op wetgeving 
wel aangegeven dat rechtmatigheid (kwaliteitseis 1) en doeltreffendheid en doelmatig-
heid (kwaliteitseis 5) uiterst belangrijke kwaliteitseisen zijn, waarbij de rechtmatigheid 
als de meest wezenlijke kwaliteitseis wordt gezien.89

1.3.3.5 Nadere concretisering van het toetsingskader noodzakelijk
Hoewel de zes kwaliteitseisen reeds redelijk concrete toetsingscriteria opleveren, zullen 
de eisen nader moeten worden geconcretiseerd om een praktische toetsing mogelijk te 
maken. Ter zake van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zal bijvoorbeeld beoordeeld moeten 
worden of de faciliteiten een rechtvaardig onderscheid maken tussen de belastingplichti-
gen die wel en die geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten (kwaliteitseis 1). Hier-

83 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 23. Zie ook Ver-
hey (red.) e.a. 2003, p. 266. Wel lijkt het er volgens de onderzoekers op dat de eisen van onderlinge 
afstemming en eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid soms minder gewicht krijgen dan 
andere kwaliteitseisen, terwijl doelmatigheidsaspecten in de afweging vaak een belangrijke rol 
spelen.

84 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 23. Uit praktijk-
onderzoeken naar het gebruik van de kwaliteitseisen door de wetgever en de Raad van State blijkt 
ook dat de kwaliteitseisen elkaar sterk overlappen. Verhey (red.) e.a. 2003, p. 262-264 respectieve-
lijk WODC 2005 (Broeksteeg e.a.), p. 526.

85 Verhey (red.) e.a. 2003, p. 264-266.
86 Uit onderzoek van Gribnau blijkt dat de zes kwaliteitseisen niet ‘uit de lucht komen vallen’, maar 

voortkomen uit de rechtswaarde rechtvaardigheid. Gribnau 2006, p. 27-66. Dat de kwaliteitseisen 
voortvloeien uit één bron, is een verklaring voor de overlap tussen de kwaliteitseisen.

87 Jaarverslag Raad van State 2009, p. 126.
88 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 23. Uit onder-

zoek blijkt dat deze afweging niet zelden onduidelijk blijft. Verhey (red.) e.a. 2003, p. 266.
89 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 24-25.
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voor zal het begrip rechtvaardig nader ingevuld moeten worden. Voor het onderhavige 
onderzoek betekent dit dat hanteerbare criteria moeten worden gegeven aan de hand 
waarvan kan worden beoordeeld of het verlenen van een bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor 
de verschuldigde belasting ter zake van een bedrijfsopvolging als rechtvaardig kan wor-
den beschouwd.90 De nadere concretisering van het toetsingskader zal, onder andere aan 
de hand van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992, plaatsvinden in hoofdstuk 2.

1.3.3.6 Conclusie en schema toetsingskader
De zes kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetgeving vormen het uitgangspunt waaraan 
de bedrijfsopvolgingswetgeving wordt getoetst op haar kwaliteit. Bij de toetsing van de 
kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving zal zowel aandacht zijn voor de waar-
borgfunctie van de wet (juridische invalshoek) als voor de instrumentele functies van de 
wet (beleidsanalytische invalshoek). Het schema waarlangs de evaluatie van de bedrijfsop-
volgingswetgeving zal plaatsvinden, ziet er als volgt uit:

In hoofdstuk 2 zullen deze kwaliteitseisen nader worden geconcretiseerd tot hanteerbare 
toetsingscriteria. Zowel de tweedeling als de onderverdeling in zes aparte eisen is in 
zekere mate arbitrair omdat er een grote samenhang bestaat tussen de eisen. Hoewel in 
dit onderzoek zowel de tweedeling als de onderverdeling in zes aparte eisen als uitgangs-
punt wordt genomen, moet steeds oog bestaan voor deze samenhang.

1.4 AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK EN BEGRIPSBEPALING

1.4.1 Directe eigendomsoverdracht van het ene subject naar het andere

1.4.1.1 Alleen bedrijfsopvolging met eigendomsoverdracht
Bij een bedrijfsopvolging kan onderscheid worden gemaakt tussen een opvolging in lei-
ding en een opvolging in eigendom. Deze beide opvolgingen kunnen tegelijkertijd en aan 
dezelfde persoon plaatsvinden, maar dat hoeft niet per se het geval te zijn.91 Voor dit 
onderzoek is de enkele managementopvolging irrelevant, omdat daarmee geen vermogen 
verschuift naar de opvolger en er dus in dat opzicht geen belastingheffing plaatsvindt. De 
opvolging in eigendom brengt wel fiscale gevolgen, en dientengevolge mogelijke toepas-
sing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, met zich mee. Het is dan ook deze opvolging 
die in dit onderzoek centraal staat. De termen bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht zul-
len in dit onderzoek door elkaar heen worden gebruikt, waarbij dus steeds de bedrijfsop-
volging in eigendom wordt bedoeld.

1.4.1.2 Eigendomsoverdracht vanuit privé
De tweede beperking die is aangebracht, is dat de overdracht gepaard moet gaan met een 
eigendomsoverdracht vanuit het privévermogen van de overdrager naar het vermogen 
van de overnemer. In die situatie zijn er mogelijke gevolgen voor de inkomstenbelasting, 
de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. De wijze waarop deze heffing 
plaatsvindt wordt als vaststaand aangenomen.

90 Rijkers & Vording (red.) e.a. 2006, p. 8.

Evaluatie wetgeving

Juridische invalshoek Beleidsanalytische invalshoek

1. rechtmatigheid en verwerkelijking van 
rechtsbeginselen

4. subsidiariteit en evenredigheid

2. onderlinge afstemming 5. doeltreffendheid en doelmatigheid

3. eenvoud, duidelijkheid en toegankelijk-
heid

6. uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

91 Zie § 5.2.2.
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1.4.1.3 Bedrijfsopvolging en holdingstructuren
Het kwaliteitsonderzoek heeft, zoals in § 1.4.1.1 aangegeven, alleen betrekking op de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten die de wetgever voor de IB-ondernemer of aanmerkelijkbe-
langhouder heeft ingevoerd. In geval van een zogenoemde holdingstructuur kan de opvol-
ging met eigendomsoverdracht ook plaatsvinden op het niveau van de holding. Binnen de 
vennootschapsbelasting bestaan er diverse mogelijkheden om de bedrijfsopvolging 
gestalte te geven zonder dat dit leidt tot belastingheffing. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gebruik worden gemaakt van de deelnemingsvrijstelling, diverse fusiefaciliteiten en de 
fiscale eenheid. Hierbij vindt in beginsel geen vermogensoverdracht plaats van de over-
drager aan de overnemer, zodat daarover bij hen ook geen belastingheffing plaatsvindt en 
de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de IB-ondernemer en de aanmerkelijkbelanghouder 
niet in beeld komen. Dit is alleen anders in de situatie waarin de holding de werkmaat-
schappij overdraagt tegen een onzakelijke prijs; de zogenoemde bedrijfsopvolging ‘boven-
langs’ of ‘onderlangs’. Indien een holding bijvoorbeeld een werkmaatschappij met een 
waarde van € 10 miljoen om niet overdraagt aan de zoon van de enig aandeelhouder van 
de holding, is fiscaal gezien sprake van een uitdeling aan de aandeelhouder gevolgd door 
een gift van deze aandeelhouder aan zijn zoon. Deze situatie zal in het onderzoek wel wor-
den meegenomen, omdat sprake is van een vermogensoverdracht van de ene natuurlijke 
persoon aan de andere waarop de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van toepassing kunnen 
zijn. Gesproken zal worden van een bedrijfsopvolging bovenlangs.

1.4.2 Drie soorten ondernemers

Aangezien in dit onderzoek wordt uitgegaan van de bedrijfsoverdracht van de ene onder-
nemer natuurlijk persoon aan de andere, staan er in dit onderzoek drie ‘soorten onderne-
mers’ centraal, namelijk de IB-ondernemer, de medegerechtigde en de aanmerkelijkbe-
langhouder die via zijn bv een onderneming drijft.92 Met betrekking tot de medegerech-
tigde wordt er daarbij steeds van uitgegaan dat zijn ondernemingsvermogen alleen 
bestaat uit zijn kapitaaldeelname in de cv.

Naast deze drie soorten ondernemers bestaat er ook nog de zogenoemde terbeschikking-
steller. Deze is in beginsel voor dit onderzoek niet van belang omdat hij geen onderne-
ming drijft en er dus geen bedrijfsopvolging kan plaatsvinden. Er is één situatie waarin de 
terbeschikkingsteller toch van belang is voor dit onderzoek en dat is de situatie waarin de 
terbeschikkingsteller vermogen ter beschikking stelt aan zijn ‘eigen’ onderneming. Dit 
kan zich niet voordoen bij een IB-ondernemer maar wel bij een aanmerkelijkbelanghou-
der. In dat geval kan sprake zijn van vermogen dat feitelijk functioneert als onderne-
mingsvermogen binnen een door de terbeschikkingsteller/aanmerkelijkbelanghouder 
gedreven onderneming (in de bv).93 Voor zover de terbeschikkingsteller van belang is voor 
dit onderzoek, zal ook aan deze persoon aandacht worden besteed.

1.4.3 Geen aparte aandacht voor personenvennootschappen

In dit onderzoek zal geen afzonderlijke aandacht worden besteed aan personenvennoot-
schappen. Voor de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbe-
lasting is een aparte behandeling van de overdracht van een aandeel in een personenven-
nootschap niet noodzakelijk vanwege de transparantiegedachte. Het aandeel van een ven-
noot natuurlijke persoon in een personenvennootschap wordt gezien als zijn subjectieve 

92 Met de term bv wordt steeds bedoeld alle kapitaalvennootschappen met een in aandelen verdeeld 
kapitaal, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

93 Eerder heb ik bijvoorbeeld verdedigd dat voor de verkrijging van een onroerende zaak die de 
schenker of erflater ter beschikking stelt aan zijn ‘eigen’ bv voor de toepassing van de schenk- en 
erfbelasting dezelfde faciliteiten zouden moeten openstaan als voor de verkrijging van een onroe-
rende zaak die behoort tot het ondernemingsvermogen van de bv. Hoogeveen 2005b. Met ingang 
van 1 januari 2010 is de wetgeving in deze zin ook gewijzigd.
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onderneming. Voor de heffing van de genoemde belastingen wordt de overdracht van een 
dergelijk aandeel dan ook aangemerkt als de overdracht van een onderneming door een 
IB-ondernemer.94

Het wetsvoorstel ‘Personenvennootschappen’ en het wetsvoorstel ‘Invoeringswet titel 
7.13 Burgerlijk Wetboek’ brengen in het voorgaande geen verandering.95 Op grond van 
deze wetgeving wordt het voor personenvennootschappen mogelijk om te kiezen voor 
rechtspersoonlijkheid.96 Uit de toelichting bij dit wetsvoorstel blijkt echter dat de trans-
parantiegedachte voor de heffing van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 
overeind blijft, ook als is gekozen voor een openbare vennootschap met rechtspersoon-
lijkheid (ovr).97 Het doel is om de ovr in de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbe-
lasting identiek te behandelen als de openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijk-
heid (ov). Hetzelfde geldt voor de heffing van schenk- en erfbelasting bij een gift door, of 
een overlijden van, een vennoot. Voor de overdrachtsbelasting vindt er wel een wijziging 
plaats, in zoverre dat de transparantiegedachte wel nog zal gelden in geval van een ov, 
maar niet meer in geval van een ovr. In dit laatste geval kan bij de overdracht van het ven-
nootschapsaandeel de ‘familievrijstelling’ van art. 15, lid 1, onderdeel b, WBR dus niet 
meer van toepassing zijn.98 Voor de overdrachtsbelasting gaat de ovr dus het regime van 
andere lichamen met rechtspersoonlijkheid volgen, zoals een bv of een nv. Hiervoor is 
geen aparte bespreking nodig.

Ten slotte wordt voor de volledigheid nog opgemerkt dat de inbrengvrijstelling van 
art. 15, lid 1, onderdeel e, WBR buiten beschouwing blijft. De achterliggende gedachte van 
deze faciliteit is dat het wijzigen van de rechtsvorm van een onderneming niet behoort te 
stuiten op een fiscaal nadeel in de overdrachtsbelasting.99 De faciliteit leidt er ‘slechts’ toe 
dat de heffing over de verkrijging door de overige vennoten wordt uitgesteld tot het 
moment waarop de inbrengende vennoot uittreedt.100 Hierdoor is geen sprake van een 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de zin van dit onderzoek. Om dezelfde redenen is ook de 
zogenoemde uittreedvrijstelling van art. 15, lid 1, onderdeel f, WBR niet in het onderzoek 
betrokken.101

1.4.4 Geen aparte aandacht voor de branche landbouw, veeteelt en visserij

In dit onderzoek zullen ook opmerkingen worden gemaakt over bedrijfsopvolgingen die 
plaatsvinden in de branche landbouw, veeteelt en visserij. Hierbij kan bijvoorbeeld wor-
den gedacht aan de mate waarin in deze branche gebruik wordt gemaakt van de vrijstel-
ling van art. 35b, lid 1, onderdeel b, onder 1°, SW 1956 (vrijstelling voor de schenk- en erf-

94 Ook het aangaan van een personenvennootschap door een IB-ondernemer, waarbij hij zijn onder-
neming inbrengt in een personenvennootschap, vormt een overdracht van een zelfstandig deel 
van zijn IB-onderneming. Zie voor de gevolgen voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbe-
lasting van deze inbreng Doornebal 2002.

95 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 746, nrs. 1 en 2, respectievelijk Kamerstukken II, 2006-2007, 
31 065, nrs. 2, 3 en 6.

96 Zie voor een uitgebreide vennootschapsrechtelijke bespreking van het Wetsvoorstel personen-
vennootschappen Van Veen 2005.

97 Memorie van toelichting, Kamerstukken II, 2006-2007, 31 065, nr. 3, p. 35. Zie voor de bespreking 
van de fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting Litjens & 
Lamers 2007 en Van Kempen & Lamers 2008.

98 Zie voor een bespreking van het nieuwe personenvennootschapsrecht en de gevolgen voor de 
overdrachtsbelasting in het algemeen Roelen 2007, Van Kempen 2007 en Gassler 2008.

99 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 428, nr. 3, p. 11-12.
100 Mogelijk dat bij het uittreden de ouder-kind-broer-zusvrijstelling ex art. 15, lid 1, onderdeel b, 

WBR van toepassing is.
101 Voor zover de onroerende zaak bij de uittreding ‘terug keert’ bij de inbrenger kan de vrijstelling 

ex art. 15, lid 1, onderdeel f, WBR van toepassing zijn, mits de inbreng heeft plaatsgevonden 
onder gebruikmaking van de inbrengvrijstelling ex art. 15, lid 1, onderdeel e, WBR.
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belasting voor het verschil tussen liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern). 
Voor deze branche bestaan echter ook diverse aparte fiscale regelingen, zoals de land-
bouwvrijstelling. Ook zijn er voor deze branche speciale regels op Europees niveau, bij-
voorbeeld op het gebied van het verlenen van staatssteun. Verder speelt bij ondernemin-
gen in de landbouw en veeteelt ook de problematiek rondom de fiscale en civielrechte-
lijke gevolgen van pacht. Ten slotte lijkt het erop dat in deze branche de 
opvolgingsproblematiek anders is dan in overige branches. Uit onderzoek blijkt bijvoor-
beeld dat bedrijfsopvolgingen steeds meer buiten de familiesfeer plaatsvinden, terwijl dit 
bij landbouwbedrijven niet aan de orde is.102 Een goed oordeel over de toepassing van de 
fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in deze branches kan dan ook alleen worden gegeven 
indien een integraal onderzoek plaatsvindt naar alle specifieke aspecten die in deze bran-
ches spelen, waarbij tevens het gevoerde beleid van het Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie en de EU bij het onderzoek zouden moeten worden betrok-
ken. Dit gaat evenwel het bestek van dit onderzoek te buiten. De kwaliteit van de fiscale 
regelgeving die betrekking heeft op ondernemingen die actief zijn in de branches land-
bouw, veeteelt en visserij wordt in dit onderzoek dan ook niet apart onderzocht.

1.4.5 De te evalueren bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

1.4.5.1 Definitie faciliteit
Een overdracht van een onderneming kan gevolgen hebben voor de heffing van inkom-
stenbelasting, schenk- of erfbelasting en/of overdrachtsbelasting.103 Er bestaan diverse 
regelingen die de fiscale druk op deze overdracht kunnen mitigeren. Dit kunnen zowel 
faciliteiten zijn die uitdrukkelijk zijn bedoeld als bedrijfsopvolgingsfaciliteit als facilitei-
ten die deze doelstelling niet hebben maar daarvoor wel kunnen worden gebruikt. In dit 
onderzoek zullen deze fiscale regelingen alle worden aangemerkt als een faciliteit. Facili-
teiten die uitdrukkelijk zijn bedoeld om de bedrijfsopvolging te faciliëren worden aange-
duid als bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Van een faciliteit is in dit onderzoek dus sprake indien een fiscale regeling door de wetge-
ver is bedoeld als een tegemoetkoming in een situatie die tot heffing aanleiding heeft 
gegeven. Bepaalde fiscale regelingen hebben een groot effect, zoals de vrijstellingen voor 
de schenk- en erfbelasting (art. 35b SW 1956). Andere fiscale regelingen hebben een veel 
kleiner effect, zoals de stakingsaftrek (art. 3.79 Wet IB 2001) of rentedragende betalings-
regelingen (bijvoorbeeld art. 25, lid 12, IW 1990; schenk- en erfbelasting). Ondanks de ver-
schillen in effect worden al deze wettelijke regelingen aangemerkt als een faciliteit, 
omdat zij door de wetgever als tegemoetkoming voor de verschuldigde belasting zijn 
bedoeld.

1.4.5.2 Nadruk op bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
In hoofdstuk 3 zal worden beschreven welke fiscale faciliteiten mogelijk van toepassing 
kunnen zijn bij een bedrijfsopvolging. Van deze 22 beschreven faciliteiten is onderzocht 
wat de doelstelling is van die faciliteiten. De faciliteiten die zijn bedoeld als bedrijfsopvol-
gingsfaciliteit vormen het onderwerp van het onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfs-
opvolgingswetgeving. Dit betreft 15 bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (§ 3.4.1). Zijdelings zal 
aandacht worden geschonken aan de andere in hoofdstuk 3 beschreven faciliteiten.

1.4.5.3 Geen aandacht voor de omzetbelasting
Er wordt geen aandacht besteed aan de omzetbelasting. Het karakter van de omzetbelas-
ting, zijnde een consumptiebelasting van de uiteindelijke eindgebruiker, brengt met zich 
mee dat deze heffing voor dit onderzoek niet van belang is. De overdracht van de onder-

102 GIBO 2002 (Breembroek & Zemann), p. 7. Zie ook § 5.6.3.
103 Er kunnen in geval van een overdracht van een IB-onderneming ook gevolgen zijn voor de omzet-

belasting. Deze heffing blijft buiten dit onderzoek. Zie voor de motivering daarvan § 1.4.5.3.
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neming in het kader van een bedrijfsopvolging heeft niet tot gevolg dat goederen en dien-
sten worden geleverd aan consumenten. De heffing van omzetbelasting ter zake van de 
overdracht van de onderneming zou echter voor de overdrager en/of de overnemer wel 
een financiële verzwaring kunnen opleveren. De overdrager moet wellicht de omzetbelas-
ting al afdragen, terwijl de koper nog niet heeft betaald. De koper op zijn beurt moet de 
koopsom mogelijk al betalen, terwijl hij de omzetbelasting nog niet in aftrek heeft kun-
nen brengen. Om deze redenen biedt art. 19 Btw-richtlijn lidstaten de mogelijkheid om 
een overdracht van een algemeenheid van goederen in hun nationale wetgeving niet te 
zien als een levering, onder de voorwaarde dat degene op wie de goederen overgaan in de 
plaats treedt van de overdrager.104 In art. 29 Btw-richtlijn is bepaald dat art. 19 Btw-richt-
lijn van overeenkomstige toepassing is op diensten. In Nederland is van deze mogelijk-
heid gebruikgemaakt in art. 37d Wet OB 1968.105

1.4.5.4 Geen aandacht voor het recht van overgang
Er zal geen aandacht worden besteed aan het recht van overgang. De reden is dat deze hef-
fing met ingang van 1 januari 2010 is afgeschaft. Voor de volledigheid kan nog wel worden 
vermeld dat de heffing vooral EU-rechtelijk onder vuur lag. De afschaffing van het recht van 
overgang vindt dan ook mede haar reden in de Europeesrechtelijke problemen die aan de 
heffing ten grondslag lagen.106 Met betrekking tot de bedrijfsopvolgingswetgeving was bij-
voorbeeld van belang dat de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting niet bedoeld waren 
voor het recht van overgang.107 In de literatuur werd aangegeven dat de faciliteiten daarmee 

104 Richtlijn 2006/112/EG (Btw-richtlijn 2007, V-N 2007/3.6.1. Uit de toelichting van het voorstel voor 
de Zesde Richtlijn blijkt dat het doel van de bepaling is om overdrachten van ondernemingen of 
delen daarvan te vergemakkelijken door dergelijke overdrachten te vereenvoudigen en een finan-
cieringsnadeel als gevolg van de overdracht bij de verkrijger te voorkomen. Toelichting op het 
voorstel voor een Zesde Richtlijn, V-N 15 september 1973, nr. 18A. Zie ook zaak C-497/01 (Zita 
Modes), r.o. 39, V-N 2003/61.18. De regeling heeft volgens het HvJ EU tot doel de overdrachten van 
ondernemingen te vergemakkelijken door ze te vereenvoudigen en te vermijden dat de financiële 
toestand van de verkrijger onder een buitensporige druk komt te staan, nu hij deze belasting later 
hoe dan ook zou hebben gerecupereerd via een aftrek van de als voorbelasting betaalde omzetbe-
lasting.

105 Art. 37d Wet OB 1968 bepaalt dat de overgang van een (gedeelte van een) algemeenheid van goe-
deren geen levering of dienst is, zodat daarover geen omzetbelasting is verschuldigd. De voortzet-
ter treedt op grond van art. 8 Uitv.besch. Wet OB 1968 voor wat de omzetbelasting betreft in de 
plaats van de overdrager. Dit betekent bijvoorbeeld dat de herzienings- en herrekeningstermijnen 
op de overdrager overgaan. De bepaling werkt van rechtswege, zodat de ondernemer niet de 
keuze heeft om omzetbelasting in rekening te brengen. Art. 37d Wet OB 1968 is alleen van toe-
passing indien sprake is van een ondernemer in de zin van art. 7 Wet OB 1968 en indien een alge-
meenheid van goederen wordt overgedragen. Verder moet de overnemer de intentie hebben om 
de onderneming voort te zetten. Uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis blijkt dat art. 37d 
Wet OB 1968 moet voorkomen dat aan een wijziging in de persoon van de ondernemer fiscale 
beletselen in de weg staan. Kamerstukken II, 1967-1968, 9324, nr. 3, p. 18. Zie voor een bespreking 
van art. 37d Wet OB 1968 Van Doesum & Van Norden 2007. Voor een bespreking van het voort-
zettingsvereiste wordt verwezen naar Van Norden 2004, § 3.1 en Redactie Vakstudie Nieuws in 
haar aantekening bij zaak C-497/01 (Zita Modes) opgenomen in V-N 2003/61.18.

106 De afschaffing is enerzijds het gevolg van de geringe budgettaire opbrengst (€ 6 miljoen) en ander-
zijds omdat ingewikkelde (reparatie) wetgeving nodig zou zijn om het toch al complexe recht van 
overgang in overeenstemming te brengen met het Europese recht. Kamerstukken II, 2008-2009, 
31 930, nr. 3, p. 9. Dat de heffing Europeesrechtelijk onder vuur lag, blijkt uit de zaken C-234/01 
(Gerritse), C-364/01 (Erven van H. Barbier), C-43/07 (Arres-Sikkens) en C-11/07 (Eckelkamp). Zie 
over deze arresten en de gevolgen voor het recht van overgang in het algemeen Fung 2004; De 
Haan 2007, § 2.4.7 en § 2.4.8; De Haan & Idsinga 2002, § 3.1.4; Meussen 2003a; Monteiro 2009; 
Nelisse 2006; Sonneveldt 2003; Sonneveldt & Monteiro 2008, Van Vijfeijken 2008a en Van Vijfeij-
ken 2009a.

107 Zie Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 6, p. 9.
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in strijd kwamen met het EU-recht.108 De discussie is met de afschaffing van het recht van 
overgang echter gesloten, althans voor situaties die zich voordoen na 31 december 2009.

1.4.6 Invalshoek en diepgang van het onderzoek en norm waaraan wordt 
getoetst

1.4.6.1 Invalshoek van het onderzoek
Een onderzoek naar de kwaliteit van wetgeving kan vanuit twee invalshoeken plaatsvinden. 
Enerzijds kan het onderzoek gericht zijn op de evaluatie van bestaande wetgeving, waarbij 
achteraf wordt onderzocht of de wetgeving voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Ander-
zijds kan onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken die van invloed zijn op de kwaliteit van 
wetgeving en op het wegnemen van die oorzaken.109 Dit onderzoek is met name een onder-
zoek van het eerste type. Dit neemt niet weg dat er daar waar nodig wel aandacht zal zijn 
voor mogelijke oorzaken van een eventueel gevonden gebrek aan kwaliteit.

1.4.6.2 Diepgang van het onderzoek
De bedrijfsopvolgingswetgeving betreft zeer gedetailleerde wetgeving, die bovendien aan 
zes kwaliteitseisen moet worden getoetst. Dat aan deze eisen moet worden getoetst, zorgt 
ervoor dat een groot spectrum van onderwerpen aan de orde komt. De toets naar de kwa-
liteitseis of de wetgeving rechtmatig is en bijdraagt aan de verwerkelijking van rechtsbe-
ginselen omvat bijvoorbeeld een toets aan het Europese recht (overeenstemming met de 
vrijheden en met het verbod op staatssteun) en het gelijkheidsbeginsel. Deze toetsen zijn 
ieder voor zich belangrijk. Tegelijkertijd moet worden gerealiseerd dat zij alle een zelf-
standig onderwerp van een proefschrift zouden kunnen vormen. Zo is het proefschrift van 
De Haan ‘alleen nog maar’ gericht op het gelijkheidsbeginsel en bedrijfsvermogen in 
de SW 1956.110 De fiscaal (on)gelijke behandeling van bedrijfsvermogen in de inkomsten-
belasting en de overdrachtsbelasting blijft in haar proefschrift bijvoorbeeld buiten 
beschouwing. Ook de beleidsmatige toets van de bedrijfsopvolgingswetgeving zou een 
zelfstandig onderwerp van een proefschrift kunnen zijn. Op voorhand zal ik het onder-
zoek dan ook noodgedwongen moeten inperken.

Het gaat dit onderzoek te buiten om alle aspecten van iedere faciliteit te toetsen aan alle 
kwaliteitseisen. De nadruk bij de toetsing aan de kwaliteitseisen zal liggen bij die bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten die bij eerste beoordeling als het grootste twistpunt bij een gegeven 
kwaliteitseis naar voren komen. Hierdoor zal er bijvoorbeeld veel aandacht zijn voor de 
vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting, omdat deze faciliteiten het meest vergaand 
zijn en daardoor bijvoorbeeld eerder niet in overeenstemming kunnen zijn met het gelijk-

108 Zie o.a. De Haan 2007, p. 16 en § 5.3.2. Sonneveldt & Zuiderwijk 2005, p. 41; Vakstudie Successiewet 
1956, art. 35b, aantekening 12. Vanwege de mogelijke strijd met het EU-recht werd met ingang 
van 2002 in de SW 1956 de mogelijkheid opgenomen om te kiezen voor fictief inwonerschap (de 
zogenoemde 90%-regeling). Indien daarvoor werd gekozen, kon onder andere gebruik worden 
gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (Kamerstukken II, 2001-2002, 28 013, nr. 3, p. 15-
16). Vanwege de gestelde voorwaarden en de nadelen die aan het fictief inwonerschap kleefden, 
ontstond in de literatuur opnieuw de discussie of de aangepaste wetgeving in overeenstemming 
zou zijn met het EU-recht. Zie o.a. De Haan & Idsinga 2002; De Haan 2007, p. 40-41, p. 190-191 en 
p. 198-199; Idsinga 2004, p. 122, 126 en 128. Meussen 2003a, p. 7; Sonneveldt 2004, § 4c; Sonne-
veldt & Zuiderwijk 2005, p. 47-48 en Van Vijfeijken 2006.

109 Gedacht kan worden aan een onderzoek naar het effect van de verschillende actoren in het wetge-
vingsproces op de invloed van de kwaliteit van wetgeving, zoals de wetgevingsjuristen van 
het Ministerie van Financiën, de staatssecretaris, de leden van de Tweede Kamer en belangenorga-
nisaties. Zie hierover het proefschrift van Stoop uit 2005. Ook de inrichting van het wetgevingspro-
ces is daarvoor belangrijk, zoals de tijd die wordt genomen voor de behandeling van een fiscaal 
wetsvoorstel en het al dan niet betrekken van de uitvoeringspraktijk bij deze wetsvoorstellen. Met 
name de parlementaire behandeling van het Belastingpakket 2010 heeft een nieuwe impuls gege-
ven aan de discussie over de tijdsdruk waaronder fiscale wetgeving tot stand komt. Zie § 11.5.8.

110 De Haan 2007.
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heidsbeginsel dan een renteloze betalingsregeling zoals art. 25, lid 18, IW 1990 (over-
dracht tegen schuldigerkenning in de winstsfeer). Ook zal het economische effect van de 
vrijstellingen groter zijn dan bij een betalingsregeling het geval is, zodat ook bij de 
beleidsanalytische toets meer aandacht zal zijn voor de vrijstellingen dan voor de beta-
lingsregelingen. In de afzonderlijke hoofdstukken zal, indien nodig, worden aangegeven 
welke faciliteiten, voor het onderwerp dat in dat hoofdstuk wordt behandeld, middelpunt 
van het onderzoek zijn en waarom daarvoor is gekozen. Het onderzoek zal verder zo veel 
mogelijk op hoofdlijnen plaatsvinden, zeker als daarmee al een indicatieve uitspraak kan 
worden gedaan over de betreffende kwaliteitseis. Voor de beperkingen die zijn aange-
bracht bij de beleidsanalytische toets wordt verwezen naar § 1.6.

1.4.6.3 Aan te leggen norm
De kwaliteit van de wetgeving is voldoende indien de bedrijfsopvolgingswetgeving vol-
doet aan de zes kwaliteitseisen die in de nota Zicht op wetgeving aan wetgeving worden 
gesteld. In hoofdstuk 2 zullen deze kwaliteitseisen nader worden geconcretiseerd tot han-
teerbare toetsingscriteria, zodat het mogelijk wordt om te bepalen of aan de desbetref-
fende kwaliteitseis wordt voldaan. De norm is hierbij hoe de wetgever uit zichzelf zou 
hebben moeten handelen, zodat de bedrijfsopvolgingswetgeving voldoet aan de kwali-
teitseisen die aan wetgeving worden gesteld. Niet van belang is dus of de rechter bijvoor-
beeld de wetgeving in strijd met het gelijkheidsbeginsel zal oordelen, maar of de wetgever 
uit zichzelf art. 1 GW voldoende in acht heeft genomen.

1.5 PROBLEEMSTELLING

Naar aanleiding van het voorgaande kom ik tot de volgende probleemstelling:

Voldoet de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving die van toepassing is bij een bedrijfsover-
dracht van de ene natuurlijk persoon aan de andere aan de zes kwaliteitseisen die in de 
nota Zicht op wetgeving aan wetgeving worden gesteld, en zo niet, welke maatregelen 
kunnen dan worden genomen zodat zij daaraan wel voldoet?

Hierbij is de norm hoe de wetgever uit zichzelf zou hebben moeten handelen, zodat de 
bedrijfsopvolgingswetgeving voldoet aan de kwaliteitseisen die aan wetgeving worden 
gesteld.

In § 1.6 wordt aangegeven op welke wijze het onderzoek is verricht en welke keuzes daar-
bij zijn gemaakt. In § 1.7 zijn de concrete onderzoeksvragen geformuleerd die moeten lei-
den tot de beantwoording van de probleemstelling.

1.6 METHODE VAN ONDERZOEK

1.6.1 Algemeen

Voor het verzamelen van gegevens en informatie voor de evaluatie van het bedrijfsopvol-
gingsbeleid heb ik gebruikgemaakt van de volgende gegevens- en informatiebronnen. Ten 
eerste is een documentenanalyse verricht. Uit de parlementaire en beleidsstukken en een 
literatuuronderzoek zijn de doelstellingen, veronderstellingen en (beoogde) effecten 
(positief en negatief) gedestilleerd en zijn de kritiekpunten verzameld met betrekking tot 
de inzet en de werking van de faciliteiten. Om uitspraken te kunnen doen over de nood-
zaak, de effectiviteit en de proportionele doelmatigheid van de bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten is tevens een praktijkonderzoek uitgevoerd. Hierbij moet worden gerealiseerd dat een 
praktijkonderzoek niet altijd tot een antwoord leidt op de vraag of het gevoerde beleid 
noodzakelijk, effectief en doelmatig is:111

111 Winter, Scheltema & Herweijer 1990, p. 40.
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‘Niet alles is immers onderzoekbaar. Door de complexiteit van onze samenle-
ving zijn veel vragen betreffende de effectiviteit van overheidsbeleid principieel 
niet (geheel) te beantwoorden (bijvoorbeeld de vraag wat het effect van sociaal-
economisch beleid op de economische ontwikkeling is).’

Dit neemt niet weg dat een praktijkonderzoek moet plaatsvinden om in ieder geval indi-
catieve uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving, 
of beter gezegd over de kwaliteit van het daarmee gevoerde fiscale bedrijfsopvolgingsbe-
leid. Hiertoe zijn interviews afgenomen bij een aantal belastingadviseurs en bij een aantal 
belangenorganisaties (brancheorganisatie bedrijfsoverdrachtbemiddelaars, LTO-Neder-
land en VNO-NCW). Deze interviews zijn integraal opgenomen in bijlage III. Ook zijn 
enquêtes afgenomen onder belastingadviseurs, accountants, notarissen, ondernemers en 
ex-ondernemers. Verder is een dossieronderzoek verricht bij de Belastingdienst onder 232 
successierechtdossiers. Ten slotte is via een simulatieonderzoek onderzocht wat de gevol-
gen zijn van de belastingheffing ter zake van de bedrijfsopvolging op de financiële positie 
van de overgedragen onderneming en naar het effect daarop van de bedrijfsopvolgingsfa-
ciliteiten. In § 1.6.2 worden de laatste drie onderzoeken nader toegelicht.

1.6.2 Toelichting praktijkonderzoek

1.6.2.1 Digitaal enquêteonderzoek
Er zijn digitale enquêtes afgenomen bij ondernemers, ex-ondernemers, fiscalisten en civi-
listen. Dit onderzoek heb ik verricht in samenwerking met Burgerhart & Egger (hierna: 
het enquêteonderzoek). De uitkomsten van dit onderzoek zijn in maart 2009 gepubliceerd 
in het rapport Civiele en fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Een praktijkonderzoek.

De insteek via de beroepsorganisaties geeft voor wat de civilisten betreft een zo represen-
tatief mogelijk beeld. In totaal hebben 135 notarissen aan de enquête deelgenomen. Dit 
betreft bijna 4% van de totale beroepsgroep, hetgeen ruim voldoende mag worden 
genoemd. Ten aanzien van fiscalisten ligt dit lastiger omdat het verstrekken van belasting-
adviezen een vrij beroep is. Er is bijgevolg niet precies bekend hoeveel belastingadviseurs, 
accountants en boekhouders er in totaal zijn. In het onderzoek is uitgegaan van de lid-
maatschapsgegevens van de in § 1.3.2 van het rapport genoemde relevante beroepsvereni-
gingen voor fiscalisten. Op basis daarvan is de geschatte populatie fiscalisten 17.200. In 
totaal beantwoordden 204 fiscalisten de enquête; deze groep vormt 1,2% van de geschatte 
populatie, hetgeen kan worden aangemerkt als voldoende. Gegeven de opzet van de 
enquête is er derhalve sprake van een adequate inhoudelijke afspiegeling van de beroeps-
groepen. Helaas bleek de respons van de (ex-)ondernemers dermate laag dat de uitkom-
sten niet voldoende representatief zijn om daarover uitspraken te kunnen doen.

Het enquêteonderzoek naar het gebruik van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten door vertegen-
woordigers van verschillende beroepsgroepen en disciplines heeft vooral een exploratief 
en systematiserend karakter. Het onderzoek is niet primair gericht op de statistische pre-
dictie. In de doelstelling van het onderzoek heeft de nadruk meer gelegen op het hypothe-
segenerende karakter van de resultaten.112 Gerealiseerd moet dus worden dat gevraagd is 
naar de ervaringen en meningen van de fiscalisten ten aanzien van de noodzaak, het 
gebruik en de effectiviteit van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De uitkomsten uit het 
enquêteonderzoek kunnen dan ook niet één op één worden vertaald naar de werkelijk-
heid. Wel kunnen de uitkomsten aanleiding zijn voor het doen van indicatieve uitspraken 
en eventueel reden zijn om nader onderzoek te doen naar de vraag of bepaalde uitkom-
sten overeenstemmen met de daadwerkelijke praktijk. Voor de opzet en uitgebreidere 
verantwoording van het enquêteonderzoek wordt verder verwezen naar § 1.3 en § 1.5 van 
het rapport Civiele en fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Een praktijkonderzoek.

112 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 1.4.
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1.6.2.2 Successierechtdossieronderzoek
Over de jaren 2002 t/m 2005 heeft een dossieronderzoek plaatsgevonden onder successie-
rechtdossiers (thans erfbelastingdossiers) bij de Belastingdienst (hierna: het successie-
rechtdossieronderzoek). Het dossieronderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de 
noodzaak, de effectiviteit en de doelmatigheid van de faciliteiten.113 In totaal zijn 232 dos-
siers onderzocht.

Een aselecte steekproef van alle gevallen in een jaar bleek niet mogelijk omdat een cen-
traal overzicht van de verzoeken ontbreekt. Om die reden is gekozen voor een andere 
praktische benadering. De inspecteurs schatten dat er jaarlijks maximaal 300 verzoeken 
om toepassing van de faciliteiten voor het successierecht worden gedaan. Zoals aangege-
ven zijn voor de jaren 2002-2005 van in totaal 232 nalatenschappen de relevante data ver-
zameld (2002: 55, 2003: 66, 2004: 63 en 2005: 48).114 De verzamelde posten bevatten in 
aantallen ruim 19% van de totale populatie (232/1200*100%). Door bij verschillende eenhe-
den gevallen te inventariseren, is er een redelijke mate van regionale spreiding. Om deze 
redenen kan worden gesteld dat voor het doel van het onderzoek de gegevens voldoende 
representatief zijn.

Voor een meer uitgebreide onderzoeksverantwoording van het successierechtdossieron-
derzoek wordt verwezen naar bijlage I. De resultaten uit het onderzoek zijn voor een deel 
opgenomen in het proefschrift (hoofdstuk 14) en – voor zover minder relevant – deels 
opgenomen in bijlage II. De uitkomsten worden besproken en geduid in hoofdstuk 14.

1.6.2.3 Onderzoek naar het effect op de financieringsbehoefte
Aan de hand van twee fictieve casus is onderzocht wat het effect is van de bedrijfsover-
dracht, de belastingheffing daarover en de inzet van de fiscale bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten op de financiële positie van de onderneming. Hiertoe zijn drie bedrijfsopvolgingsvari-
anten met elkaar vergeleken, te weten de verkoop (tegen schuldigerkenning), de schen-
king en de vererving.115 Doel van het onderzoek is om te bepalen of de overheid de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten inzet voor die overdrachten die dat bezien vanuit de te 
financieren overdrachtsprijs het meest nodig hebben. Voor de drie genoemde bedrijfsop-
volgingsvarianten is daartoe een vergelijking gemaakt tussen de financiële positie van de 
onderneming waarin geen gebruik wordt gemaakt van de fiscale faciliteiten en de situatie 
waarin dat wel het geval is. Aan de hand van die vergelijking kunnen voor de diverse 
bedrijfsopvolgingsvarianten de genoemde effecten op de financiële positie van de onder-
neming worden bepaald. De vergelijking van de financiële positie van de onderneming 
heeft plaatsgevonden aan de hand van het financieringsmodel van Altman. Met behulp 
van dit model is het mogelijk op basis van de financiële kengetallen van de onderneming 
te voorspellen in hoeverre de kans bestaat dat de onderneming in de komende twee jaar 
failliet zal gaan. In § 16.2 wordt het model en de keuze voor het gebruik van dat model 
nader toegelicht.

1.6.2.4 Conclusie
Op basis van de resultaten uit het praktijkonderzoek kunnen indicatieve uitspraken wor-
den gedaan over de rechtmatigheid, de noodzaak, de effectiviteit en de proportionele 
doelmatigheid van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, over de afstemming van de bedrijfs-
opvolgingswetgeving op de bedrijfsoverdrachten die in Nederland plaatsvinden en over 
de knelpunten die daarbij spelen. Verder kunnen de resultaten tot de conclusie leiden dat 
op bepaalde punten nader onderzoek gewenst is.

113 Met ingang van 1 januari 2010 zijn deze faciliteiten in gewijzigde vorm opgenomen in art. 35b 
SW 1956.

114 De verdeling over de jaren geeft een redelijk gelijkmatig beeld te zien, zij het dat 2005 enigszins 
achterblijft qua aantallen.

115 Waar in dit onderzoek over schenking wordt gesproken, wordt ook de gift bedoeld, tenzij uit-
drukkelijk anders aangegeven.
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1.6.3 Afzonderlijke toetsing met onderlinge samenhang

In § 1.3.3.4 is aangegeven dat er geen hiërarchie tussen de kwaliteitseisen bestaat en dat 
er een sterke onderlinge samenhang bestaat. Dit heeft tot gevolg dat een toets per kwali-
teitseis in zekere mate arbitrair zal zijn.116 Verhey e.a. geven ter zake aan dat door de 
samenhang de kwaliteitseisen in wezen niet los van elkaar kunnen worden getoetst.117 In 
dit onderzoek is vanwege de overzichtelijkheid toch, voor zover mogelijk, voor een toets 
per kwaliteitseis gekozen. Voor de kwaliteitseisen die horen bij de juridische toets bleek 
dit grotendeels mogelijk. Hierbij is in voorkomende gevallen, daar waar relevante samen-
hang met andere kwaliteitseisen bestaat, naar de behandeling van de desbetreffende kwa-
liteitseis in dit onderzoek verwezen.118

Ter zake van de kwaliteitseisen die bij de beleidsanalytische evaluatie aan de orde komen, 
bleek een afzonderlijke beoordeling per kwaliteitseis weinig zinvol. De onderlinge samen-
hang tussen de kwaliteitseisen subsidiariteit en evenredigheid (kwaliteitseis 4), doeltref-
fendheid en doelmatigheid (kwaliteitseis 5) en uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 
(kwaliteitseis 6) is zo groot dat een afzonderlijke bespreking kunstmatig zou zijn en zou 
leiden tot een grote mate aan overlap, terug- en vooruitverwijzing. Vandaar dat de toet-
sing van de bedrijfsopvolgingswetgeving aan de kwaliteitseisen 4 t/m 6 in hun onderlinge 
samenhang heeft plaatsgevonden.

1.7 OPBOUW VAN HET ONDERZOEK

1.7.1 Inleiding

Dit onderzoek is onderverdeeld in vier delen. Deel I is vooral beschrijvend van aard 
(§ 1.7.2). In deel II en III wordt verslag gedaan van het kwaliteitsonderzoek. De juridische 
evaluatie van de bedrijfsopvolgingswetgeving vindt plaats in deel II en de beleidsmatige 
evaluatie in deel III. De evaluatie vindt plaats aan de hand van de in hoofdstuk 2 geformu-
leerde concrete onderzoeksvragen. Voor de leesbaarheid van de opbouw van het onder-
zoek is het naar mijn mening nodig om deze onderzoeksvragen reeds in de onderhavige 
paragraaf ‘prijs te geven’. Deze onderzoeksvragen zijn opgenomen in § 1.7.3 en § 1.7.4. 
Deel IV ten slotte bevat de samenvatting en de conclusie (§ 1.7.5).

1.7.2 Inhoud van deel I: concretisering toetsingskader en beschrijving 
onderzoeksgebied

In hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader uit § 1.3.3.6 nader geoperationaliseerd tot con-
crete onderzoeksvragen, die in deel II en III zullen worden beantwoord. In hoofdstuk 3 
zijn vervolgens de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten besproken en in hoofdstuk 4 de 
niet in de fiscale wetgeving opgenomen kredietfaciliteiten, zoals de BMKB-regeling. Deze 
kredietfaciliteiten kunnen eveneens worden gebruikt bij een bedrijfsopvolging. In het 
verdere onderzoek zal onder andere aandacht worden besteed aan de verhouding tussen 
deze twee verschillende soorten faciliteiten. In hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van een 
literatuurstudie naar de bedrijfsoverdrachten die in Nederland plaatsvinden. Hierdoor 
ontstaat inzicht in de praktijk van de bedrijfsopvolgingen en de knelpunten die daarbij 

116 In gelijke zin WODC 2005 (Broeksteeg e.a.), p. 22-23. De onderzoekers kiezen in hun rapportage 
desondanks voor een verslaglegging per kwaliteitseis.

117 Verhey (red.) e.a. 2003, p. 262. Uit onderzoek naar de wetgevingsadviserende taak van de Raad van 
State blijkt dat het niet zelden zeer moeilijk is om de opmerkingen van de Raad te kwalificeren 
in termen van de nota Zicht op wetgeving. Een voor de hand liggende verklaring daarvoor is 
volgens de onderzoekers de inhoudelijke samenhang en overlap van de in de nota vervatte crite-
ria. WODC 2005 (Broeksteeg e.a.), p. 527.

118 Broeksteeg e.a. hanteren in hun onderzoek naar de wetgevingsadviserende taak van de Raad van 
State dezelfde methodiek. WODC 2005 (Broeksteeg e.a.), p. 22-23.
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spelen. Hieruit blijkt dat de financiering van de bedrijfsopvolging als een van de grootste 
knelpunten wordt gezien. De fiscaliteit neemt als knelpunt een bescheiden plaats in. Naar 
mijn mening wordt hiermee gedoeld op de ‘fiscale regels’; kennelijk kan de praktijk hier-
mee uit de voeten. De verschuldigde belasting die uit de bedrijfsopvolging voorvloeit, zal 
echter gefinancierd moeten worden. Daarmee maakt de verschuldigde belasting onder-
deel uit van het genoemde financieringsprobleem.119 Om deze reden wordt in hoofdstuk 
6 apart onderzoek gedaan naar de knelpunten op de financieringsmarkt voor bedrijfsop-
volgingen in Nederland. Ook wordt in dat hoofdstuk aangegeven wanneer de overheid ter 
zake maatregelen zou moeten treffen en op welke wijze zij dat het beste zou kunnen 
doen.

1.7.3 Inhoud van deel II: De juridische evaluatie

Bij de juridische evaluatie van de bedrijfsopvolgingswetgeving zijn drie kwaliteitseisen 
van belang: (1) de bedrijfsopvolgingswetgeving moet rechtmatig zijn en bijdragen aan de 
verwerkelijking van rechtsbeginselen, (2) de regels moeten op elkaar afgestemd zijn en 
(3) de wetgeving moet eenvoudig, duidelijk en toegankelijk zijn. Om de rechtmatigheid 
en de bijdrage aan de verwerkelijking van rechtsbeginselen te kunnen beoordelen, zijn 
vier onderzoeksvragen geformuleerd. Onderzocht zal worden of de bedrijfsopvolgings-
wetgeving in overeenstemming is met:
1. de in het VwEU opgenomen vrijheden (hoofdstuk 7);120

2. het in het VwEU opgenomen verbod op staatssteun (hoofdstuk 8);
3. het gelijkheidsbeginsel (hoofdstuk 9);
4. het draagkrachtbeginsel (hoofdstuk 10).

De tweede kwaliteitseis die bij de juridische toets aan de orde komt, is de eis dat de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zo veel mogelijk onderling op elkaar afgestemd moeten 
zijn. Op voorhand is duidelijk dat dit niet het geval is. Uit § 1.1.3 blijkt dat het gebrek aan 
afstemming een van de vertrekpunten van dit onderzoek is geweest.121 Het onderzoek 
richt zich dan ook op de vraag of, en zo ja, op welke wijze tot betere afstemming kan wor-
den gekomen.122 Dit vindt plaats in hoofdstuk 11.

De derde en laatste kwaliteitseis die bij de juridische toets aan de orde komt, is de eis dat 
de bedrijfsopvolgingswetgeving eenvoudig, duidelijk en toegankelijk moet zijn. Ook voor 
deze kwaliteitseis geldt dat op voorhand vaststaat dat de bedrijfsopvolgingswetgeving 
daaraan niet voldoet.123 Een belangrijke oorzaak daarvoor is dat geen onderlinge afstem-
ming bestaat tussen de diverse faciliteiten. Op deze oorzaak zal reeds worden ingegaan in 
hoofdstuk 11. Een andere belangrijke reden is dat de wetgever gebruikmaakt van zeer 
ruime faciliteiten, zoals vrijstellingen en doorschuifregelingen. Het is naar mijn mening 
onmogelijk om te komen tot eenvoudige wetgeving zolang de wetgever gebruik blijft 

119 Zie uitgebreider § 5.7.10.2.
120 Op 1 december 2009 is het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) in wer-

king getreden. In dit onderzoek hanteer ik de nieuwe terminologie zoals die in dit verdrag wordt 
gebruikt. De naam van het HvJ EG is verder gewijzigd in HvJ EU. In dit onderzoek wordt deze 
nieuwe benaming gehanteerd. Jurisprudentie die is gewezen onder de oude benaming zal echter 
nog worden aangehaald met HvJ EG. De bedrijfsopvolgingswetgeving wordt niet getoetst aan de 
goede verdragstrouw. De heffing ter zake van de bedrijfsoverdracht wordt als vaststaand aange-
nomen en of Nederland voor deze heffing een bedrijfsopvolgingsfaciliteit verleent, valt niet onder 
de reikwijdte van een belastingverdrag.

121 Zie ook § 2.2.2.
122 Omdat dit onderzoek betrekking heeft op de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten waarbij op 

voorhand duidelijk is dat zich vele afstemmingsverschillen voordoen, wordt geen aandacht 
besteed aan de afstemming tussen de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving en de civiele bedrijfs-
opvolgingswetgeving.

123 Zie § 1.1.3 en ook § 2.2.3.
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maken van dergelijke ruime faciliteiten. De juistheid van deze stelling zal in hoofdstuk 12 
worden onderzocht.

1.7.4 Inhoud van deel III: De beleidsanalytische evaluatie

Bij de beleidsanalytische evaluatie komen eveneens drie kwaliteiteisen aan de orde. De 
bedrijfsopvolgingswetgeving moet, (1) voldoen aan de subsidiariteitseis en de evenredig-
heidseis, (2) doeltreffend en doelmatig zijn en (3) uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Uit 
het feit dat de overheid vrijstellingen, doorschuifregelingen en (renteloze) betalingsrege-
lingen verleent, zou kunnen worden afgeleid dat de overheid van mening is dat (i) sprake 
is van een probleem, (ii) dat niet kan worden opgelost door de markt zelf, (iii) dat zij moet 
interveniëren in plaats van begeleiden, (iv) dat de maatregelen die zij daarvoor heeft 
getroffen effectieve en proportioneel doelmatige maatregelen zijn en (v) dat de maatrege-
len uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Een onderzoek op basis waarvan de overheid tot dit 
standpunt heeft kunnen komen, heeft echter niet plaatsgevonden. Het gevoerde beleid is 
onvoldoende onderbouwd. Dit betekent feitelijk dat de wetgever alsnog een ex-ante-
onderzoek zou moeten doen naar de vraag of overheidsinterventie nodig is en zo ja, op 
welke wijze dat het beste kan plaatsvinden. Een en ander heeft tevens tot gevolg dat geen 
effectenonderzoek ex post kan plaatsvinden.

Met deze conclusies kan naar mijn mening echter niet worden volstaan. Immers, het feit 
dat vooraf geen onderzoek is verricht naar de noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid 
van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is ook een van de vertrekpunten van dit 
onderzoek geweest. Voor zover mogelijk heb ik dan ook zelf een beleidsonderzoek ver-
richt. Aan de hand van dit beleidsonderzoek zal worden getracht antwoord te geven op de 
volgende vragen:
1. Is overheidsinterventie noodzakelijk of kunnen de gekozen doelstellingen (zo veel als 

mogelijk) worden bereikt door middel van zelfregulerend vermogen van de financie-
ringsmarkt?

2. Indien overheidsinterventie noodzakelijk is, bestaan er dan meerdere interventiemo-
gelijkheden?

3. Indien er meerdere interventiemogelijkheden bestaan, aan welke maatregel moet dan 
de voorkeur worden gegeven, gelet op (a) de mate waarin verwacht mag worden dat 
een regeling het beoogde doel zal helpen te verwezenlijken, (b) de (negatieve en posi-
tieve) neveneffecten van een regeling, (c) de proportionele doelmatigheid van de maat-
regel en (d) de uitvoerings- en handhaafbaarheidslasten van een regeling voor de over-
heid enerzijds en burgers, bedrijven en instellingen anderzijds?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, heeft het volgende onderzoek plaatsge-
vonden. De kennisvergaring omtrent het veronderstelde probleem heeft plaatsgevonden 
in hoofdstuk 5 (Feiten en trends met betrekking tot bedrijfsopvolgingen in Nederland) en 
hoofdstuk 6 (Financieringsproblemen bij bedrijfsopvolgingen). Vervolgens heeft in hoofd-
stuk 13 een kwalitatieve beoordeling van het gevoerde beleid plaatsgevonden. De conclu-
sie is dat het beleid niet lijkt te voldoen aan de drie gestelde kwaliteitseisen. Hierbij is een 
aantal standpunten ingenomen. In hoofdstuk 14 t/m 16 is voor enkele concrete onderwer-
pen nader onderzoek gedaan naar juistheid van deze standpunten. Hierbij komen de vol-
gende drie onderwerpen aan bod:
1. De noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid van de vrijstellingen voor de schenk- en 

erfbelasting (hoofdstuk 14).
2. De effectiviteit en doelmatigheid van de doorschuifregelingen (hoofdstuk 15).
3. De effectiviteit van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in het algemeen beoordeeld aan 

de hand van het model van Altman (hoofdstuk 16).
Bij deze onderzoeken is onder andere gebruikgemaakt van de uitkomsten van het prak-
tijkonderzoek (§ 1.6.2).
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1.7.5 Inhoud van deel IV: samenvatting en conclusies

Deel IV ten slotte bevat de samenvatting (hoofdstuk 17) en de conclusie (hoofdstuk 18). Er 
wordt antwoord gegeven op de probleemstelling en er zullen aanbevelingen worden 
gedaan tot verbetering van de kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving.
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DEEL I

UITWERKING TOETSINGSKADER EN BESCHRIJVING VAN HET 
ONDERZOEKSGEBIED
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2 Uitwerking toetsingskader

2.1 INLEIDING

Dit onderzoek omvat een evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving. In § 1.3.3 
is gemotiveerd aangegeven dat de zes groepen kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetge-
ving zullen worden gebruikt als toetsingskader voor de evaluatie. Deze zes eisen luiden 
als volgt:124

1. Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen.
2. Onderlinge afstemming.
3. Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid.
4. Subsidiariteit en evenredigheid.
5. Doeltreffendheid en doelmatigheid.
6. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

In dit hoofdstuk wordt dit toetsingskader nader uitgewerkt, zodat het toepasbaar is voor 
de evaluatie van de bedrijfsopvolgingswetgeving. In § 2.2 worden daartoe allereerst de zes 
genoemde groepen kwaliteitseisen besproken aan de hand van de toelichting in de nota 
Zicht op wetgeving en aan de hand van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992. Ver-
volgens wordt onderzocht of nadere concretisering van de kwaliteitseisen nodig is omdat 
sprake is van fiscale wetgeving (§ 2.3) en van instrumentele wetgeving (§ 2.4). In § 2.5 zul-
len per kwaliteitseis de concrete onderzoeksvragen van dit onderzoek worden gegeven. Ik 
sluit dit hoofdstuk af met een korte samenvatting in § 2.6.

2.2 DE ZES GROEPEN KWALITEITSEISEN UIT DE NOTA ZICHT OP 
WETGEVING

2.2.1 Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen125

Wetten dienen in overeenstemming te zijn met het recht en gericht te zijn op de verwe-
zenlijking van rechtsbeginselen. Rechtmatigheid wordt door de opstellers van de nota 
Zicht op wetgeving gezien als de meest wezenlijke kwaliteitseis voor wetgeving. Bij het 
tot stand brengen van wetten zal volgens de nota dan ook sterk op de rechtmatigheid van 
de wet worden gelet, waarbij recht moet worden gedaan aan het internationale recht en 
het EU-recht, de Grondwet en de algemene rechtsbeginselen zoals het rechtszekerheids-
beginsel. In aanwijzing 18 van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 staat dan ook 
dat bij het ontwerpen van regels wordt onderzocht welke hogere regels de vrijheid van 
regeling ten aanzien van het betrokken onderwerp hebben ingeperkt. Hierbij moet vol-
gens de toelichting bij deze aanwijzing worden gedacht aan bijvoorbeeld het EU-Verdrag, 
het EVRM en het IVBPR, de Grondwet, het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbegin-
sel en het evenredigheidsbeginsel.126 Uit de gegeven opsomming blijkt dat, hoewel in 
Nederland geen rechtstreekse constitutionele toetsing van formele wetten aan de Grond-

124 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 8 en 23.
125 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 24 en 25.
126 Het evenredigheidsbeginsel wordt overigens ook als aparte eis genoemd (kwaliteitseis 3); zie 

§ 2.2.4.
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wet mogelijk is, de wetgever deze toets, zowel bij de invoering van nieuwe wetgeving als 
bij de evaluatie van bestaande wetgeving, zelf behoort aan te leggen.127 Toetsing van de 
bedrijfsopvolgingswetgeving aan het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW moet dus plaats-
vinden.

2.2.2 Onderlinge afstemming128

Wetten dienen op elkaar afgestemd te worden. Als dat niet voldoende gebeurt, ontstaan 
er volgens de nota Zicht op wetgeving inconsistenties en onnodige fricties bij lagere regel-
gevers, uitvoerders, handhavers, de consument en de rechter. De nota onderscheidt twee 
situaties waarin afstemming moet plaatsvinden. Ten eerste wordt de situatie genoemd 
wanneer de regels weliswaar verschillende onderwerpen omvatten, maar hun effecten 
wel sterk op elkaar inwerken. Hierdoor zouden de regels elkaars werking kunnen frustre-
ren. Ten tweede moet afstemming plaatsvinden als er meerdere regels zijn opgesteld met 
betrekking tot hetzelfde onderwerp. Onnodige en ongewenste verscheidenheid van regels 
ten aanzien van dezelfde kwestie moet worden tegengegaan en worden verholpen, zeker 
als een dergelijke situatie is ontstaan op één beleidsterrein:

‘(...) onnodige verscheidenheid [schaadt] de overzichtelijkheid van het recht en 
daarmee de rechtszekerheid of bijvoorbeeld de vrijheid van het economische 
nationale of internationale verkeer (...).’129

Aanwijzingen 47 en 48 van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 bepalen dan ook 
dat in gevallen waarin soortgelijke onderwerpen worden geregeld, zo veel mogelijk wordt 
gestreefd naar harmonisatie van wetgeving (aanwijzing 47) en dat bij wijziging van een 
regeling wordt nagegaan welke aanpassingen met het oog op harmonisatie kunnen wor-
den gemaakt (aanwijzing 48). In de toelichting bij aanwijzing 47 is zelfs aangegeven dat 
indien het gaat om binnen één regeling geregelde onderwerpen het enkele streven naar 
harmonisatie niet genoeg is, maar dat harmonisatie in beginsel geboden is.130 Harmonisa-
tie houdt in dat regelingen zo veel mogelijk naar vorm en inhoud met vergelijkbare rege-
lingen in overeenstemming moeten zijn, respectievelijk moeten worden gebracht.131 De 
fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving speelt zich af op één beleidsterrein en ziet op een en 
hetzelfde onderwerp. De bedrijfsopvolgingswetgeving zou dus geharmoniseerd moeten 
zijn. Zoals in § 1.1.3 is aangegeven, is dit echter niet het geval.

2.2.3 Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid132

Wetten moeten eenvoudig, duidelijk en toegankelijk zijn:

‘Degene die met de regels worden geconfronteerd, de burgers, en degenen die 
de regels moeten toepassen, bestuur en rechter, moeten duidelijk voor ogen 
hebben wat de wetgever wil en bedoelt en wat zij zelf mogen doen en nalaten.’

Volgens de nota stelt dit hoge eisen aan de formulering van de wettelijke bepaling en aan 
de structuur en vormgeving van de wet. In de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 zijn 
veel aanwijzingen opgenomen die zien op de tekstuele en vormgevingsaspecten van wet-

127 Zie hierover nader § 9.8.
128 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 29 en 30.
129 Indien onvoldoende afstemming bestaat, kan dat dus ook gevolgen hebben voor de rechtmatig-

heid (kwaliteitseis 1) en de doeltreffendheid (kwaliteitseis 5) van de wetgeving.
130 In dergelijke gevallen zal volgens de toelichting bij deze aanwijzing noodzakelijkerwijs de wens 

van harmonisatie wel moeten worden afgewogen tegen de wetgevingslasten en het tijdsbeslag die 
met de harmonisatie gemoeid zijn.

131 Zie de toelichting bij aanwijzing 48.
132 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 30.
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geving. Dit zijn zowel algemeen geformuleerde aanwijzingen als heel verfijnde aanwijzin-
gen. De meer algemeen geformuleerde aanwijzingen geven de kaders aan waaraan de wet-
geving moet voldoen. Zo moet in ieder geval worden gestreefd naar duidelijkheid en een-
voud van regelingen en naar een bestendig karakter daarvan (aanwijzing 10). Een regeling 
is volgens de toelichting bij aanwijzing 10 bestendig indien deze niet frequent behoeft te 
worden gewijzigd. Het streven naar bestendigheid wordt aanbevolen, waarbij wordt aan-
gegeven dat het beleid in beginsel duidelijk moet zijn alvorens tot een wijziging wordt 
overgegaan. Verder moeten bepalingen zo beknopt mogelijk worden geformuleerd (aan-
wijzing 52) en woorden waarvan de betekenis te weinig bepaald of onduidelijk is, de zoge-
noemde open normen, worden niet gebruikt (aanwijzing 54) of anders gedefinieerd (aan-
wijzing 121, punt 1). De meer verfijnde aanwijzingen zien er bijvoorbeeld op toe dat 
bepaalde woorden of combinaties van woorden niet worden gebruikt. Voor een voorbeeld 
kan worden gewezen op aanwijzing 53 waarin is aangegeven dat voorschriften, tenzij dit 
onvermijdelijk is, niet met behulp van de werkwoorden ‘moeten’ of ‘dienen’ worden 
geformuleerd. Een ander voorbeeld is aanwijzing 62 waarin is bepaald dat in plaats van 
‘indien en voor zover’ de uitdrukking ‘voor zover’ wordt gebruik. Uit de Aanwijzingen 
voor de regelgeving 1992 blijkt dat het gaat om een wetstechnische toets; de technische 
kwaliteit van de wet wordt beoordeeld. Technische aspecten als logische en systematische 
opbouw, innerlijke consistentie en terminologie worden daarbij onder de loep geno-
men.133

De nota Zicht op wetgeving geeft drie oorzaken voor ingewikkelde, ondoorzichtige en 
gedetailleerde wetgeving. De eerste oorzaak speelt wanneer de wetgeving ziet op ingewik-
kelde materie. In die gevallen is de ingewikkeldheid van de wetgeving volgens de nota 
niet altijd te vermijden. De tweede oorzaak die wordt genoemd, is als de makers van wet-
geving onvoldoende tijd of bekwaamheid hebben om de wetgeving te maken. De derde 
gegeven, en volgens de nota de meest voorkomende, oorzaak is als met de wet volledige 
grip van de overheid wordt nagestreefd of als de wetgever in alle situaties en in alle geval-
len een uiterste rechtvaardigheid wil bereiken. Dit leidt volgens de nota onvermijdelijk 
tot zeer verfijnde regelgeving.134 Deze verfijnde regels leiden er vervolgens vaak toe dat 
met de wet niet het beoogde resultaat wordt bereikt. Ze schieten dan zowel ten aanzien 
van de rechtszekerheid als ten aanzien van de doeltreffendheid tekort.135 Hoewel dus 
‘slechts’ sprake is van een wetstechnische toets, moet niet worden vergeten dat er een 
samenhang bestaat met de overige kwaliteitseisen. De bedrijfsopvolgingswetgeving zou 
eenvoudig, duidelijk en toegankelijk moeten zijn. Zoals in § 1.1.3 is aangegeven, is dit ech-
ter niet het geval.

2.2.4 Subsidiariteit en evenredigheid136

Een andere fundamentele eis bij elk overheidsoptreden is dat de overheid niet nodeloos 
vergaand ingrijpt in de samenleving.137 De overheid moet waar mogelijk ruimte laten 

133 Zie ook Jaarverslag Raad van State 2007, p. 59 e.v. De Raad van State beschouwt deze toets overi-
gens als een afzonderlijke toets. Hij onderscheidt drie toetsen, een juridische toets, een beleids-
analytische toets en een wetstechnische toets. In dit onderzoek is de wetstechnische toets onder-
deel van de juridische toets.

134 Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Ook zeer eenvoudige regelgeving kan juist daardoor 
uiterste rechtvaardigheid bieden. Indien in de Grondwet wordt gesteld dat allen gelijk zijn voor 
die wet, is dat eenvoudige en toch rechtvaardige wetgeving.

135 Hier wordt dus een terugkoppeling gemaakt naar kwaliteitseisen 1 en 5.
136 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 26 en 27.
137 Het evenredigheidsbeginsel stelt verder nog de eis aan de overheid dat zij zorgdraagt voor een 

redelijke verhouding tussen de baten en lasten die uit een regeling kunnen voortvloeien. Hierbij 
wordt gedoeld op het feit dat er een evenwichtige belangenafweging door de overheid moet 
plaatsvinden. Daarbij mogen de nadelige gevolgen van de maatregelen voor belanghebbenden 
niet onevenredig in verhouding staan tot het nagestreefde doel. In de nota Zicht op wetgeving 
1991 wordt in dit verband ook gewezen op art. 3.4, lid 2, Awb.
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voor het zelfstandige en creatieve vermogen van burgers en maatschappelijke organisa-
ties. Zij mag wel randvoorwaarden scheppen, minimale eisen stellen en maatschappelijke 
processen ondersteunen door het verzekeren van institutionele en materiële voorwaar-
den en zij moet waken tegen ongewenste en ontoereikende resultaten.138 Het sturen van 
de maatschappij door de overheid kent echter principiële en praktische grenzen. Volgens 
de nota Zicht op wetgeving is het van belang dat zowel de overheid als de samenleving dit 
gaat beseffen:

‘De veronderstelling dat de overheid door het stellen van regels op eenvoudige 
wijze het gedrag van burgers in maatschappelijke verbanden kan beïnvloeden 
en sturen, berust bepaald op een overschatting van de positie van de overheid 
in de samenleving.’

Een en ander vloeit zowel voort uit het subsidiariteitbeginsel als uit het evenredigheids-
beginsel (proportionaliteit van het overheidsingrijpen).139

In de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 zijn de subsidiariteits- en evenredigheidseis 
met name terug te vinden in aanwijzing 6 en aanwijzing 7, letter c. Deze aanwijzingen 
bepalen dat alleen tot het tot stand brengen van nieuwe regelingen wordt besloten indien 
de noodzaak daarvan is komen vast te staan (aanwijzing 6) en dat eerst moet worden 
onderzocht of de gekozen doelstellingen kunnen worden bereikt door middel van zelfre-
gulerend vermogen in de betrokken sector of sectoren, dan wel of daarvoor overheidsin-
terventie noodzakelijk is (aanwijzing 7, letter c). Om tot een oordeel te komen over de 
noodzaak tot overheidsinterventie moet eerst kennis worden vergaard van relevante 
feiten en omstandigheden met betrekking tot het bewuste onderwerp (aanwijzing 7, let-
ter a) en moeten de doelstellingen die worden nagestreefd zo concreet en nauwkeurig 
mogelijk worden vastgesteld (aanwijzing 7, letter b). Indien overheidsinterventie noodza-
kelijk is en er meerdere interventiemogelijkheden bestaan, moeten de diverse mogelijk-
heden zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen (aanwijzing 7, letter e). Hierbij moet 
tevens aandacht worden besteed aan de effectiviteit en doelmatigheid van de regeling 
(§ 2.2.5) en aan de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (§ 2.2.6).

2.2.5 Doeltreffendheid en doelmatigheid140

Wetgeving moet doeltreffend en doelmatig zijn. Doeltreffendheid houdt in dat de wetge-
ving moet leiden tot de door de wetgever beoogde doelstellingen (effectiviteit). Met doel-
matigheid wordt bedoeld dat er geen wanverhouding mag bestaan tussen de baten en de 
lasten die uit de wetgeving voortvloeien, oftewel de maatregel moet proportioneel doel-
matig (efficiënt) zijn. In de nota Zicht op wetgeving wordt aangegeven dat deze eisen, 
evenals de rechtmatigheid van wetgeving, zeer belangrijke kwaliteitseisen zijn, maar dat 
zij nogal eens uit het oog worden verloren:141

‘De werkelijke maatschappelijke effecten van de wetgeving liggen nogal eens 
buiten het gezichtsveld van de degenen die de rechtsregels opstellen of er over 
onderhandelen.’

Dit geldt ook voor onbedoelde negatieve neveneffecten van de in te voeren wetgeving.

138 Volgens de Raad van State houdt het subsidiariteitsbeginsel in dat de overheid initiatieven 
behoort te nemen, indien en voor zover individuen en private organisaties niet in staat blijken te 
zijn de problemen zelfstandig op te lossen. Jaarverslag Raad van State 2010, p. 65.

139 De getroffen maatregel moet ook proportioneel doelmatig zijn. Hierbij gaat het in dit proefschrift 
met name om de vraag of de getroffen bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet verder gaan dan strikt 
noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken.

140 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 25 en 26.
141 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 17.
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Om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de wetgeving te kunnen beoordelen, moe-
ten de aan de wetgeving ten grondslag liggende doelstellingen zo helder en volledig moge-
lijk worden geformuleerd;142 de doel-middelrelaties moeten zorgvuldig in kaart worden 
gebracht. Dit is volgens de nota:

‘(...) alleen maar mogelijk bij een zorgvuldige analyse van het maatschappelijke 
probleem, de betreffende maatschappelijke sector en de daarbij in het geding 
zijnde belangen.’

De doeltreffendheidseis en doelmatigheidseis zijn met name uitgewerkt in aanwijzing 9 
van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992. Hierin is bepaald dat bij een keuze voor 
een bepaalde maatregel in ieder geval moet worden gelet op (1) de mate waarin verwacht 
mag worden dat een regeling het beoogde doel zal helpen te verwezenlijken, (2) de neven-
effecten van een regeling en (3) de lasten van een regeling voor de overheid enerzijds en 
burgers, bedrijven en instellingen anderzijds.143 Hierbij is in de toelichting van aanwij-
zing 9, letter a aangegeven dat ook moet worden beoordeeld of de regeling uitvoerbaar en 
handhaafbaar is (§ 2.2.6).

Aanwijzing 164 van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 is hier ook van belang. 
Deze aanwijzing schrijft voor dat een wet eenmalig of periodiek zou moeten worden 
geëvalueerd en dat de desbetreffende minister binnen n jaar na de inwerkingtreding van 
de wet aan de Staten-Generaal een verslag verstrekt over de doeltreffendheid en de effec-
ten van deze wet in de praktijk.144 Dit betreft dus een ex-posttoets. Uit de toelichting bij 
aanwijzing 164 blijkt overigens dat niet alleen de mate van verwerkelijking van de doel-
stellingen en de (neven)effecten moeten worden onderzocht, maar dat ook de evenredig-
heid, subsidiariteit, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, afstemming op andere regelin-
gen, eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid voor onderzoek in aanmerking komen. 
Achteraf moet dus worden beoordeeld of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, waarbij 
ook onderzocht moet worden of de veronderstellingen die zijn gemaakt met betrekking 
tot de gestelde kwaliteitseisen nog steeds kloppen. Om een dergelijk onderzoek te kunnen 
verrichten, moeten in een vroeg stadium voorwaarden worden gecreëerd om op termijn 
de effectiviteit van de (fiscale) regelingen te kunnen onderzoeken. Daarvoor moeten de 
doelstellingen toetsbaar worden geformuleerd.145 Dit betekent dat in ieder geval vooraf 
moet worden vastgelegd wat de nagestreefde doelen zijn, wat de uitgangssituatie is (de 
zogenoemde nulmeting), wat het realisatiejaar is en aan welke criteria de mate van het 
doelbereik kan worden gemeten.

2.2.6 Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid146

Wetten moeten uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Als dat onvoldoende mogelijk is, drei-
gen wetten zogenoemde dode letters te worden. Als onderdeel van de effectiviteitsbeoor-
deling moet dan ook worden beoordeeld of de regeling uitvoerbaar en handhaafbaar is. 
Als een wet voldoende uitvoerbaar en handhaafbaar is, moet ernaar worden gestreefd om 
dit tegen zo min mogelijk belasting voor het bestuurlijke en justitiële apparaat te laten 
plaatsvinden (zie ook aanwijzing 14 van de Aanwijzingen voor de regelgeving). Hierbij kan 

142 De nota verwijst naar een reeds in 1984 geformuleerde aanwijzing 4 van de Aanwijzingen inzake 
terughoudendheid met regelgeving, Stcrt. 1984, 232.

143 Zie voor het streven naar zo min mogelijk lasten voor burgers en overheid ook aanwijzing 13 en 
aanwijzing 14. Zie ook § 2.2.6 hierna.

144 Een voorbeeld hiervan is de toezegging bij de invoering van de Wet IB 2001 dat na vijf jaar een 
evaluatie zal plaatsvinden. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001, Hoofdstuk 3, art. IA, 
lid 1. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Zie Kamerstukken II, 2005-2006, 30 375, 
nr. 2, V-N 2005/60.2.

145 Rapport Belastingen als beleidsinstrument 1999, Kamerstukken II, 1998-1999, 26 452, nr. 2, p. 48.
146 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 27-29.
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worden gedacht aan de lasten bij het behandelen van aanvragen voor vergunningen en 
ontheffingen, met de heffing en inning van belastingen en lasten met de behandeling van 
bezwaarschriften en beroepsprocedures. Tegelijkertijd moet worden gestreefd naar zo 
min mogelijk lasten voor de burgers (aanwijzing 13). Hierbij kan worden gedacht aan de 
administratieve lasten en de lasten die gepaard gaan met het inschakelen van de beno-
digde deskundigheid. De maatregel moet dus ook qua uitvoerings- en handhavingsaspec-
ten proportioneel doelmatig zijn. Om dit te kunnen beoordelen, moeten de uitvoerbaar-
heid en de handhaafbaarheid van de voorgenomen regelgeving vooraf uitgebreid in kaart 
worden gebracht.

Volgens de nota Zicht op wetgeving zijn de beginselen uitvoerbaarheid en handhaafbaar-
heid te vaak als een geïsoleerd sluitstuk van wetgeving beschouwd. Het wordt essentieel 
geacht dat al in de beginfase van de beleidsontwikkeling aan deze twee aspecten aandacht 
wordt besteed. In aanwijzing 11, punt 1 van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 
staat dan ook dat tot het treffen van een regeling niet eerder wordt besloten dan nadat is 
nagegaan of in voldoende mate handhaving en uitvoerbaarheid te realiseren valt.

2.2.7 Conclusie

In deze paragraaf zijn de kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetgeving besproken. De toe-
lichting bij de kwaliteitseisen in de nota Zicht op wetgeving en de Aanwijzingen voor de 
regelgeving 1992 en de daarbij gegeven toelichtingen kunnen worden gebruikt voor de 
operationalisering van de kwaliteitseisen. Zie hierover nader § 2.5.

2.3 CONCRETISERING IN VERBAND MET FISCALE WETGEVING

2.3.1 Inleiding

De wetgever zal zich ook in geval van belastingwetgeving moeten houden aan de normen 
die in de vorm van de zes kwaliteitseisen worden gesteld. In deze paragraaf onderzoek ik 
of belastingwetgeving noopt tot het stellen van nadere eisen. Gribnau heeft in zijn bij-
drage aan de wetenschappelijke evaluatie van de Wet IB 2001 uit 2006, getiteld Rechtsbe-
ginselen en evaluatie van belastingwetgeving, uitgebreid aandacht besteed aan het creëren van 
een hanteerbaar toetsingkader voor de evaluatie van belastingwetgeving.147 Hierbij heeft 
hij niet het toetsingskader uit de nota Zicht op wetgeving als uitgangspunt genomen, 
maar is hij gestart vanuit de rechtvaardigheid van het belastingrecht. Het recht, en dus 
ook het belastingrecht, moet gericht zijn op rechtvaardigheid.148 Om deze rechtvaardig-
heidstoets op het positieve recht toe te kunnen passen, heeft Gribnau deze toets gecon-
cretiseerd. Om dat te bewerkstelligen, gebruikt Gribnau allereerst de driedeling die Rad-
bruch binnen de abstracte rechtvaardigheid heeft aangebracht (rechtsgelijkheid, doelge-
richtheid en rechtszekerheid).149 Vervolgens concretiseert hij dit toetsingskader nader 
naar diverse algemene beginselen van behoorlijke wetgeving. Deze algemene beginselen 
van behoorlijke wetgeving vertonen grote gelijkenis met de kwaliteitseisen uit de nota 
Zicht op wetgeving, zodat het onderzoek van Gribnau in zoverre geen aanleiding is om 
extra kwaliteitseisen op te nemen.150 Wel kan het betoog van Gribnau worden gebruikt 
voor de operationalisering van het toetsingskader. In de volgende twee paragrafen wordt 
aandacht besteed aan twee belangrijke concretiseringen, te weten het neutraliteitsbegin-
sel (§ 2.3.2) en het draagkrachtbeginsel (§ 2.3.3).

147 Gribnau 2006, p. 27-66.
148 Gribnau 2006, p. 33.
149 Gribnau 2006, p. 33-34. Zoals al eerder opgemerkt, speelt de doelgerichtheid ook een rol bij de 

beleidsmatige evaluatie van wetgeving.
150 Uit het onderzoek van Gribnau blijkt dat de zes kwaliteitseisen niet ‘uit de lucht komen vallen’, 

maar voortkomen uit de rechtswaarde rechtvaardigheid. Dat de kwaliteitseisen voortvloeien uit 
één bron, is een verklaring voor de overlap tussen de kwaliteitseisen.
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2.3.2 Neutraliteitsbeginsel

Belastingwetgeving moet voldoen aan het neutraliteitsbeginsel. Het neutraliteitsbeginsel 
heeft zowel een juridische als een economische dimensie. De juridische dimensie bestaat 
hierin dat de neutraliteit een verbijzondering is van de rechtsgelijkheid (kwaliteitseis 
1).151 In het kader van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan vooral worden gedacht aan het 
vereiste van rechtsvormneutraliteit. Of bijvoorbeeld sprake is van een IB-onderneming of 
een AB-onderneming zou met betrekking tot de fiscale behandeling van de bedrijfsopvol-
ging van die ondernemingen zo min mogelijk moeten uitmaken. In die zin kan wellicht 
beter worden gesproken van een rechtsvormneutrale bedrijfsopvolging. In wezen is 
sprake van een onderzoek naar de onderlinge afstemming van de bedrijfsopvolgingsfaci-
liteiten (kwaliteitseis 2), zodat aan de rechtsvormneutraliteit van de bedrijfsopvolging – 
overigens op hoofdlijnen – aandacht zal worden besteed bij de eis dat de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten onderling op elkaar moeten zijn afgestemd (hoofdstuk 11).

De economische dimensie van het neutraliteitsbeginsel houdt in dat de neutraliteit van 
het belastingstelsel bijdraagt aan de economische efficiëntie.152 Belastingheffing werkt uit 
zichzelf economisch verstorend. Indien een heffing zo is vormgegeven dat zij zo min 
mogelijk van invloed is op de beslissingen van economische actoren, is een heffing effi-
ciënt te noemen.153 Gegeven het feit dat met de faciliteiten een economisch doel wordt 
nagestreefd, werken de faciliteiten economisch verstorend.154 Indien het gedrag van de 
belastingplichtigen overeenstemt met het beoogde effect, is de economische verstoring in 
zoverre beoogd. Indien de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten echter aanleiding zijn voor belas-
tingplichtigen om vanuit economisch oogpunt gezien irrationele keuzes te maken, vol-
doen zij niet aan het neutraliteitsbeginsel. Een voorbeeld is dat belastingplichtigen om fis-
cale redenen wachten met de bedrijfsoverdracht tot het moment van overlijden, bijvoor-
beeld omdat op dat moment de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten het meest gunstig zijn. Een 
niet beoogd verstorend effect zou ook kunnen optreden indien de faciliteiten voor een IB-
onderneming veel gunstiger zijn dan die voor een AB-onderneming of andersom.155 De 
keuze voor een rechtsvorm zou dan kunnen worden ingegeven door de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten. De bedrijfsopvolgingswetgeving voldoet overigens ook niet aan het neu-
traliteitsbeginsel indien de ondernemer in zijn ‘bedrijfseconomische’ keuzes wordt 
beperkt. Een voorbeeld daarvan is dat soms wordt geëist dat de opvolger een werknemer 
of een bepaald familielid moet zijn. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de onderne-
ming niet wordt overgedragen aan de meest gerede kandidaat. Het ontbreken van neutra-
liteit kan verder concurrentieverstorend werken. Een voorbeeld daarvan is dat een 
bedrijfsopvolging die krachtens schenking of erfrecht plaatsvindt meer wordt gefacilieerd 
dan een bedrijfsopvolging die plaatsvindt door verkoop.

Het ontbreken van neutraliteit kan dus de effectiviteit en doelmatigheid van de facilitei-
ten ondermijnen. De toets aan het neutraliteitsbeginsel omvat dus ook een onderzoek 
naar het antwoord op de vraag of van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zo min mogelijk – 
niet beoogde – economische verstoringen uitgaan.

151 Gribnau 2006, p. 53.
152 Studiecommissie Belastingstelsel april 2010, p. 15.
153 Indien bepaald gedrag leidt tot belastingheffing kan dat aanleiding zijn voor een persoon om zijn 

gedrag aan te passen. Hij zou zijn activiteiten kunnen verleggen naar activiteiten die leiden tot 
minder belastingheffing. Dit leidt in zijn algemeenheid tot welvaartsverlies, omdat de eerst geko-
zen activiteit kennelijk voor de actor meer nut opleverde dan de nieuwe activiteit. J.P. de 
Beer 2007, p. 293. Vording geeft aan dat het bereiken van perfecte neutraliteit praktisch niet 
mogelijk is. Het doel van fiscale wetgeving kan volgens hem slechts zijn om de economische kos-
ten van verstoringen zo klein mogelijk te houden. Vording 2010.

154 Studiecommissie Belastingstelsel april 2010, p. 50.
155 Een rechtsvormneutrale faciliëring van de bedrijfsopvolging draagt dus bij aan de economische 

neutraliteit.
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Uit het voorgaande blijkt dat zowel bij de juridische als bij de beleidsmatige evaluatie aan-
dacht moet worden besteed aan het neutraliteitsbeginsel. Op de toetsing van de kwaliteit 
van instrumentele wetgeving wordt apart ingegaan in § 2.4.

2.3.3 Draagkrachtbeginsel

Aan het eind van zijn betoog besteedt Gribnau (zie § 2.3.1) nog aandacht aan het draag-
krachtbeginsel, ondanks dat dit beginsel geen algemeen beginsel van behoorlijke wetge-
ving is.156 Laatstgenoemde beginselen werken, anders dan het draagkrachtbeginsel, ook 
buiten het belastingrecht. Desondanks is de aandacht voor het draagkrachtbeginsel juist, 
omdat dit beginsel een verdelingsbeginsel is op basis waarvan een rechtvaardige verdeling 
van de belastingdruk plaatsvindt. Beoordeeld moet worden of het draagkrachtbeginsel als 
toets moet worden meegenomen bij de beoordeling van de kwaliteit van de bedrijfsopvol-
gingswetgeving.

Het draagkrachtbeginsel gaat uit van de gedachte dat de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen (‘ability to pay’).157 Dit houdt in dat de bijdrage van de belastingplichtige aan 
de collectieve uitgaven wordt bepaald door zijn mogelijkheid om belasting te betalen. 
Deze mogelijkheid (draagkracht) om belasting te kunnen betalen, is bepalend voor zijn 
aandeel in de totale belastingdruk.158 Als verdelingsmaatstaven kunnen gelden inkomen, 
vermogen of consumptie of een combinatie van deze maatstaven.159 Voor welke verde-
lingsmaatstaf ook wordt gekozen, een heffing over inkomen kan niet ontbreken.160 Dit 
neemt overigens niet weg dat bijvoorbeeld de huidige Wet IB 2001 ter zake grote onvol-
komenheden vertoont. Bij particulieren worden bijvoorbeeld de resultaten die zij behalen 
met hun vermogen bij fictie vastgesteld.161 Ook het boxenstelsel doet het draagkrachtbe-
ginsel en het gelijkheidsbeginsel geweld aan, omdat verliezen in de ene box onvermijde-
lijk de koopkracht uit de andere box aantasten.162 Dat aan de inkomenskant inbreuken 
worden gemaakt op het draagkrachtbeginsel vertroebelt mede de discussie.163 Uitgaande 
van het inkomensbegrip dat in de Wet IB 2001 wordt gehanteerd, lijken bijvoorbeeld 
ondernemers en beleggers in box 3 geen vergelijkbare gevallen. Echter, beoordeeld vanuit 
de wijze waarop het objectieve inkomen, de inkomenskant, bepaald zou moeten worden, 

156 Gribnau 2006, p. 62-65.
157 Smith presenteerde reeds in 1776 een theorie volgens welke alle onderdanen van een staat belas-

ting moeten betalen ‘in promotion to their respective abilities’. Smith 1776, Book V, Chapter II, 
Part II, maxim I.

158 In deze zin is het draagkrachtbeginsel een verdelingsbeginsel en geen herverdelingsbeginsel. In 
dit laatste geval wordt de belastingheffing ingezet om de verschillen in inkomen te nivelleren.

159 Rijkers & Van Vijfeijken geven aan dat overheden uit praktische en psychologische redenen de 
totale belastingdruk verdelen over verschillende heffingen. Rijkers &Van Vijfeijken 2010, p. 253.

160 Hofstra & Stevens 1998, p. 9 en p. 11-12. Tevens wordt aangegeven dat een heffing over vermogen 
als draagkrachtmaatstaf inmiddels is achterhaald. In gelijke zin Stevens 2001, p. 11. Zie ook Van 
Vijfeijken & Rijkers 2010, p. 251.

161 Bij de herziening in 2001 is overigens als belangrijke doelstelling gegeven om de inkomstenbelas-
ting als draagkrachtheffing zodanig te moderniseren dat van elke belastingplichtige – rekening 
houdend met de aard en de omvang van zijn inkomen en zijn persoonlijke omstandigheden en 
praktische overwegingen – een bijdrage wordt gevraagd die is afgestemd op zijn feitelijke draag-
kracht. Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 4. Dit uitgangspunt is in ieder geval losgela-
ten bij de vermogensrendementsheffing, waarbij doelstellingen zijn gegeven als het bevorderen 
van een evenwichtige en rechtvaardige belastingheffing, de verbreding en versterking van de 
belastinggrondslag en het bevorderen van de eenvoud. Zie voor kritiek hierop uitgebreid Dusar-
duijn & Gribnau 2006.

162 Rijkers & Van Vijfeijken 2010, p. 254.
163 Rijkers 2001. In gelijke zin Van Kesteren die aangeeft dat het draagkrachtbeginsel niet moet wor-

den beschouwd als een technisch beginsel, omdat dat kan leiden tot misverstanden. Het draag-
krachtbeginsel is een ethisch beginsel en daarmee volledig normatief. Van Kesteren 1994, p. 62.
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zijn deze personen wel met elkaar te vergelijken.164 In de wetenschap is aanvaard dat de 
vermogensvergelijkingstheorie – inclusief een onbeperkte verliescompensatie – de meest 
juiste manier is voor het bepalen van iemands objectieve draagkracht.165 De wijze waarop 
de vermogensmutatie is ontstaan, bijvoorbeeld door arbeid, een behaalde ondernemings-
winst, een vermogensvermeerdering of een ontvangen erfenis, doet daarbij niet ter zake. 
Met andere woorden: een verhoging van de koopkracht manifesteert zich zonder differen-
tiatie naar herkomst.166 Dit geldt overigens ook voor het economische leven, waarin het 
er immers niet toe doet op welke wijze de euro is ontvangen.167 Aangezien voor iedere per-
soon geldt dat een koopkrachtvermeerdering zijn objectieve draagkracht verhoogt, zou-
den vanuit het oogpunt van gelijkheid de genoemde koopkrachtvermeerderingen (of ver-
minderingen) dus tot het objectieve inkomen moeten worden gerekend.168 Hoewel geen 
sprake is van een algemeen rechtsbeginsel, is het beginsel dus wel:169

‘(...) nauw verbonden (...) met de rechtsgelijkheid. Burgers met een grotere 
draagkracht zijn ongelijk aan burgers met een geringe draagkracht zodat zij 
meer belasting kunnen en moeten betalen.’

In gelijke zin Rijkers & Van Vijfeijken die ter zake van het draagkrachtbeginsel aange-
ven:170

‘Dat beginsel vraagt voor het belastingstelsel om een maatstaf op basis waarvan 
de belastingdruk gelijkmatig, evenredig, wordt verdeeld. In de loop van de eeu-
wen heeft het draagkrachtbeginsel zich als meest overtuigende verdelingsbe-
ginsel gemanifesteerd in het licht van de gelijkheidsnorm.’

Bovendien wordt het draagkrachtbeginsel geen holle frase enkel en alleen omdat de wet-
gever aan de inkomenskant inbreuk maakt op dat draagkrachtbeginsel.171 Het draag-
krachtbeginsel is op zichzelf beschouwd een rechtvaardig verdelingsprincipe en zou in 
ieder geval bij invoering van wetgeving, zowel qua heffing, als qua verlenen van bijvoor-
beeld bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, de denkrichting van de wetgever moeten bepalen.172 

164 De subjectieve draagkracht is voor de bepaling van het te belasten inkomen uiteraard ook van 
belang. De subjectieve draagkracht is het inkomen dat het individu overhoudt nadat hij de nood-
zakelijke uitgaven heeft moeten doen. In de Wet IB 2001 wordt hiermee bijvoorbeeld rekening 
gehouden door de persoonsgebonden aftrek en de heffingskortingen. Aan deze subjectieve draag-
kracht wordt in dit kader geen nadere aandacht besteed.

165 Zie hierover uitgebreid Commissie vermogensmutaties 1998. Rijkers geeft aan dat ondernemings-
winsten, loon en vermogenswinsten alle onder het internationaal als normatief aanvaarde inko-
mensconcept vallen waarin inkomen de koopkrachttoename in een bepaalde periode is. Rijkers 
2008a. Hierbij verwijst hij naar K. Holmes, The concept of income, IBDF, 2000, p. 83, die spreekt van 
‘the increase in a person’s economic power over a period’. Zie over inkomen als grondslag 
ook Van den Dool 2009, p. 60-64 en over het zogenoemde SHS-inkomensbegrip in het bijzonder 
p. 94-104.

166 Rijkers & Van Vijfeijken 2010, p. 253. Volgens de auteurs is het hierbij theoretisch niet van belang 
of de heffing ter zake van deze vermogensmutaties via één heffingswet plaatsvindt of via meer-
dere wetten, mits deze wetten op elkaar zijn afgestemd. Rijkers & Van Vijfeijken 2010, p. 256. Ver-
mogenswinsten en -verliezen behoren overigens principieel tot het inkomen op het moment van 
waardeaanwas respectievelijk de vermogensafname. Brüll 1964, p. 217 en 226; Spaanstra 1963a, 
§ 1 en Commissie vermogensmutaties 1998, p. 26-27. In gelijke zin Hoogeveen 2000 en Rijkers & 
Van Vijfeijken 2010, p. 255. Zie hierover uitgebreider § 10.2.3.

167 Rijkers & Van Vijfeijken 2010, p. 253.
168 Dat dit onder de huidige wetgeving onvolkomen gebeurt, is niet relevant.
169 Gribnau 2006, p. 63.
170 Rijkers & Van Vijfeijken 2010, p. 251.
171 Overigens kan voor een eventuele inbreuk wel een afdoende rechtvaardiging bestaan.
172 Zie hierover uitgebreid Leijenhorst 1998. In gelijke zin Heithuis, Kavelaars & Schuver 2010, p. 1 

en Rijkers & Van Vijfeijken 2010, p. 251.
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Heffing naar draagkracht als rechtsgrond van een belasting is dan ook, vanuit de rechts-
gelijkheid, algemeen geaccepteerd:173

‘Die Besteuerung entsprechend die Leistungsfähigkeit wird vom Rechtsbewußt-
sein offenbar allgemein akzeptiert.’

Uit het voorgaande blijkt dat de toets aan het draagkrachtbeginsel moet worden meege-
nomen bij de beoordeling of de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in overeenstemming zijn 
met het gelijkheidsbeginsel. Dit geldt in het bijzonder voor de heffing van inkomstenbe-
lasting en schenk- en erfbelasting omdat het draagkrachtbeginsel voor die heffingen de 
leidende norm is.174 Indien een faciliteit inbreuk maakt op het draagkrachtbeginsel en 
dus op het gelijkheidsbeginsel moet daarvoor een afdoende rechtvaardiging bestaan.175 
Aan de concretisering van deze ‘afdoende rechtvaardiging’ wordt aandacht besteed in 
§ 2.4.5 hierna.

2.3.4 Conclusie

Het feit dat sprake is van belastingwetgeving heeft niet tot gevolg dat extra kwaliteitsei-
sen moeten worden gesteld. Het betoog van Gribnau ondersteunt de stelling dat bij de eva-
luatie van fiscale wetgeving kan worden uitgegaan van de zes kwaliteitseisen uit de nota 
Zicht op wetgeving. Deze kwaliteitseisen komen alle voort uit de rechtswaarde rechtvaar-
digheid. Criteria die de toets aan de rechtvaardigheid en de rechtsgelijkheid concretiseren 
zijn het draagkrachtbeginsel en de eis van een rechtsvormneutrale bedrijfsopvolging. 
Indien bedrijfsopvolgingsfaciliteiten inbreuk maken op het draagkrachtbeginsel moet 
daarvoor een afdoende rechtvaardiging bestaan beoordeeld in het licht van het gelijk-
heidsbeginsel. Het vereiste dat de bedrijfsopvolging zo veel mogelijk rechtsvormneutraal 
gestalte moet worden gegeven, is verder ook van belang bij de beoordeling van de doel-
treffendheid en de doelmatigheid van de bedrijfsopvolgingswetgeving. Meer algemeen 
gesteld omvat de toets aan het neutraliteitsbeginsel ook een onderzoek naar het antwoord 
op de vraag of van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zo min mogelijk – niet beoogde – eco-
nomische verstoringen uitgaan.

173 Tipke 2000, p. 552. Zie ook De Langen 1954, p. 43; Van Nispen tot Sevenaer 1969, p. 45; Cnossen 
1980, § 1, Hofstra & Niessen 2002, p. 84; Rijkers 2008a en Rijkers & Van Vijfeijken 2010, p. 251. 
Zie voor andere mogelijke rechtsgronden voor belastingheffing De Langen 1954. De Langen 
onderscheidt aan de ene kant rechts- of verdelingsbeginselen en aan de andere kant doelmatig-
heidsbeginselen. Onder de rechts- of verdelingsbeginselen worden begrepen: het draagkrachtbe-
ginsel, het profijtbeginsel en het beginsel van de bevoorrechte verkrijging. Onder de doelmatig-
heidsbeginselen worden begrepen: het welvaartbeginsel, het beginsel van de minste pijn en het 
beginsel van de optimale realisatie. Hierbij kan worden aangegeven dat deze beginselen veelal 
niet tegelijk kunnen gelden; één zal meestal de beste zijn. Wel zou men kunnen stellen dat het 
draagkrachtbeginsel de beste verdeelsleutel vormt tegen de achtergrond van de overheidsuitga-
ven – budget – en het profijt van de overheidsuitgaven. Zie ook § 9.1.4.2. Zie ook Niessen & Pie-
terse 2010, p. 29. Zij wijzen erop dat het ‘profijtbeginsel’ bij de heffing van inkomstenbelasting 
op de achtergrond meespeelt; iemand die welvarend is, heeft kennelijk ook relatief veel voordeel 
getrokken van de prestaties die de overheid aanbiedt.

174 Zie over de rechtsgrond van de schenk- en erfbelasting nader § 9.1.4.2.
175 Zie ook Dusarduijn & Gribnau die met betrekking tot de inkomstenbelasting aangeven dat tax 

expenditures in ieder geval moeten voldoen aan strenge evaluatiecriteria zodat kan worden 
getoetst of de hoofddoelstellingen van een inkomstenbelastingheffing niet te zeer worden door-
kruist. Dusarduijn & Gribnau 2006, p. 514, noot 15.
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2.4 CONCRETISERING IN VERBAND MET INSTRUMENTELE 
WETGEVING

2.4.1 Inleiding

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn instrumentele maatregelen. Met de faciliteiten wordt 
een sociaaleconomisch doel nagestreefd. Het gebruik van instrumentele maatregelen bin-
nen de fiscale wetgeving is inmiddels een geaccepteerd gegeven.176 Een instrumentele 
maatregel hoeft op zichzelf beschouwd ook niet te worden afgekeurd; belastingen kun-
nen worden gebruikt als stuurmechanisme.177 De mogelijkheid om de maatschappij te 
sturen, kent echter zowel principiële (§ 2.4.2) als praktische grenzen (§ 2.4.3).178 Deze 
grenzen leiden ertoe dat het gebruik van, in casu, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten aan 
bepaalde normen moet voldoen. Zeker in het geval een bedrijfsopvolgingsfaciliteit tot 
gevolg heeft dat de ene belastingplichtige wordt bevoordeeld boven de andere moet er een 
afdoende rechtvaardiging bestaan voor het gebruik ervan, omdat anders het gevaar ont-
staat dat privileges worden verleend (§ 2.4.4). Aan de concretisering van deze ‘afdoende 
rechtvaardiging’ wordt aandacht besteed in § 2.4.5. In § 2.4.6 volgt een korte conclusie 
over de inzet van instrumentele fiscale maatregelen. In § 2.4.7 ten slotte wordt antwoord 
gegeven op de vraag of het feit dat sprake is van instrumentele wetgeving extra kwaliteits-
eisen aan de wetgeving moeten worden gesteld.

2.4.2 Principiële grens aan het gebruik van instrumentele maatregelen

Een principiële grens aan de inzet van instrumentele maatregelen is gelegen in het gege-
ven dat het recht intrinsieke waarden behelst, zoals het gelijkheidsbeginsel, die niet voor 
andere inwisselbaar zijn.179 De keuzes van de wetgever om bepaalde instrumentele maat-
regelen te treffen, worden veelal gemotiveerd met een sociaaleconomisch te bereiken 
doel.180 Het recht wordt dus ingezet om een bepaald doel te bereiken. Het recht vormt ech-
ter ook de norm waaraan de maatregel moet worden getoetst. Inbreuken op het gelijk-
heidsbeginsel door de inzet van een instrumentele maatregel zouden tot het minimum 
moeten worden beperkt, omdat anders in strijd wordt gekomen met de intrinsieke waar-
den van het recht.181 Ook het draagkrachtbeginsel als rechtvaardig verdelingsbeginsel 
kan door het gebruik van instrumentele maatregelen onder druk komen te staan (zie 
ook § 2.3.3). Immers, een instrumentele maatregel kan ertoe leiden dat een belasting-
plichtige niet naar zijn draagkracht wordt belast, hetgeen ten koste gaat van andere belas-
tingplichtigen. Indien de wetgever met een instrumentele maatregel inbreuk maakt op 
het gelijkheidsbeginsel en het draagkrachtbeginsel, zou aan de getroffen instrumentele 
maatregel dan ook een zorgvuldige en overtuigende motivering of, anders gezegd, een 

176 Verwezen wordt naar Niessen 1997, § 1 en de daar genoemde literatuur. Zie ook Gribnau 1997a 
en Rijkers 2009a.

177 Stevens 1998, § 11.1. Gribnau 1997a, § 2.
178 Nota Zicht op wetgeving, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 26.
179 Zie Niessen 1997, § 1 en de daar genoemde literatuur. Zie ook Gribnau 1997a; Stevens 1998; Rij-

kers 2008a en Rijkers 2009a.
180 Zie § 3.4.1 voor de ratio’s van de verschillende bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. In de praktijk blijkt 

dat nauwelijks is onderbouwd waarom het gevoerde beleid noodzakelijk is en/of het ingezette 
middel op een effectieve wijze en doelmatige wijze bijdraagt aan het verwezenlijken van het 
gegeven sociaaleconomische doel. Meetbare doelstellingen ontbreken eveneens. Zie hierover 
nader hoofdstuk 13.

181 Zie uitgebreid Gribnau 1997a, 1999, 2006b, § 5.1 en 2009; Niessen 1996 en 1997; Stevens 2008 en 
Rijkers 2008a en 2009. Volgens Niessen handelt de staat die het belastingrecht zuiver instrumen-
teel benadert en de verdelingsbeginselen negeert, onrechtmatig. Niessen 1997, § 8.
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afdoende rechtvaardiging ten grondslag moeten liggen.182 Alleen indien een afdoende 
rechtvaardiging aan de getroffen maatregelen ten grondslag ligt, kan een instrumentele 
maatregel worden geaccepteerd. Zie hierover nader § 2.4.5.

2.4.3 Praktische grens: effectiviteit en doelmatigheid

Het inzetten van instrumentele maatregelen teneinde een bepaald sociaaleconomisch 
doel te bereiken, klinkt op het eerste gezicht zo slecht nog niet. Echter, bij nadere 
beschouwing lijkt de werking van instrumentele maatregelen overschat te worden. Ten 
eerste is gebleken dat het gedrag van burgers lastig te beïnvloeden is; de maatschappij laat 
zich niet zo eenvoudig sturen.183 Ten tweede laten de effectiviteit en de doelmatigheid van 
instrumentele maatregelen zich moeilijk toetsen.184 Het op voorhand vaststellen van het 
beoogde effect (ex-ante-onderzoek) en het nadien vaststellen van het bereikte effect (ex-
postonderzoek) van een instrumentele maatregel is bepaald geen sinecure. Dit wordt als 
zodanig ook onderkend door het Ministerie van Financiën:185

‘(...) op basis van wetenschappelijke studies en ex post en ex ante analyses [is 
het] buitengewoon moeilijk om in te gaan op de effectiviteit van maatregelen. 
Ook uit internationale studies blijkt dat het moeilijk is om aan te geven wat het 
cadeau-effect van bepaalde maatregelen is en wat daadwerkelijk een toege-
voegde waarde heeft.’

Een probleem is hierbij ook dat het bij ondernemingsfaciliteiten veelal aan data ontbreekt 
om de effecten überhaupt te kunnen meten.186 Dit geldt ook voor de fiscale bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten. In 2010 is aangegeven dat de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten niet kan plaatsvinden mede vanwege het ontbreken van relevante data.187

182 Happé 1996, p. 99; Gribnau 1997a, § 5; Niessen 1997, § 5; Rijkers 2009a; In gelijke zin Spaanstra 
1963b, p. 521 en A.M.A. de Beer 2010, § 3. Onderzoek van Weerepas laat zien dat de belastingwet-
gever enerzijds vasthoudt aan de fiscale verdelingsbeginselen, in het bijzonder het draagkracht-
beginsel, maar anderzijds dit draagkrachtbeginsel doorkruist ten behoeve van verschillende 
nevendoeleinden. Weerepas 1995, p. 226.

183 Nota Zicht op wetgeving, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 26. Zie ook Niessen 
1997, § 1. In een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt een 
aantal mythes doorbroken die aan de gedragsturing ten grondslag liggen. Ten eerste is de mythe 
doorbroken dat mensen altijd de keuze maken die henzelf het meeste oplevert, en dat ze daarbij 
gebruikmaken van alle beschikbare informatie. Mensen zijn bovendien niet per se meer tevreden 
als er meer te kiezen valt. Dit zijn redenen waarom bijvoorbeeld weinig mensen de overstap 
maken naar een andere ziektekostenverzekeraar. Veel informatie en veel keuze leiden dus niet 
per definitie tot veel concurrentie. De tweede mythe die geen stand hield, is dat de mens altijd 
doet wat hij daadwerkelijk wil. Dit blijkt niet zo te zijn; de mens heeft een wilskrachtprobleem. 
Goede voornemens zijn er voldoende, daar naar handelen is een tweede. WRR 2007 (Tiemeijer, 
Thomas & Prast (red.)).

184 Volgens de Raad van State zou de volksvertegenwoordiging meer accent moeten leggen op de con-
trole op de effecten van het beleid. De nauwe band tussen kabinet en Kamermeerderheid belem-
mert volgens haar echter een adequate politieke controle. Jaarverslag Raad van State 2010, p. 33.

185 Staatssecretaris van Financiën in zijn reactie op het Rapport Belastingen als beleidsinstrument 
1999, Kamerstukken II, 1998-1999, 26 452, nr. 3, p. 5. Zie ook Rapport Belastingen als beleidsin-
strument 1999, p. 41-42. De minister van Financiën geeft in zijn reactie op het rapport van de 
Algemene Rekenkamer Tussen beleid en uitvoering: lessen uit recent onderzoek van de Algemene Rekenka-
mer, aan dat het isoleren van het effect van de fiscale maatregel van de effecten die een gevolg 
zijn van endogene economische ontwikkelingen moeilijk te bepalen is. Kamerstukken II, 
2002-2003, 28 831, nr. 2, p. 92.

186 Beleidsdoorlichting van de evaluaties van belastinguitgaven, p. 8. Bijlage bij Kamerstukken II, 
2009-2010, 31 935, nr. 6.

187 Zie de brief van de minister van Financiën van 22 juli 2010, kenmerk AFP/2010/0319U, Kamerstuk-
ken II, 2009-2010, 32 123 IXB, nr. 17.
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Ten slotte kan worden opgemerkt dat als nadeel van een instrumentele regeling wordt 
genoemd de toename van de ingewikkeldheid van de fiscale wetgeving.188 Ingewikkelde 
wetgeving kan leiden tot rechtsonzekerheid, rechtsongelijkheid en ook tot een afname 
van de effectiviteit en doelmatigheid van een getroffen maatregel. In de nota Zicht op wet-
geving wordt hierover aangegeven dat instrumentele wetgeving leidt tot ‘voortschrij-
dende regelverdichting’ die op haar beurt een drietal gevolgen met zich brengt:189

– soms is er sprake van verstoring van de zelfcoördinerende werking van de maatschap-
pelijke praktijk;

– een gebrek aan kenbaarheid van de regels, en
– grote problemen bij de uitvoering en handhaving en daardoor ook een gebrek aan 

effectiviteit en efficiëntie.

Deze praktische grenzen ondermijnen de effectiviteit en doelmatigheid van de getroffen 
instrumentele maatregel en daarmee tevens de rechtvaardiging voor de invoering van de 
getroffen maatregel (zie ook § 2.4.5.3).

2.4.4 Bijdragen aan de collectieve welvaart versus privileges

Bij het treffen van – ruime – instrumentele maatregelen moet vaststaan dat de maatrege-
len nodig zijn. Tevens moeten de maatregelen die worden getroffen op een proportioneel 
doelmatige wijze bijdragen aan het verbeteren van die collectieve welvaart (effectiviteit); 
de maatregel moet – direct of indirect – ten goede komen aan iedereen.190 Gebeurt dat 
niet, dan ontstaat het gevaar dat privileges worden verleend.191 Zo stellen Tipke & Lang 
dat Steuervergünstigungen die niet worden verleend op grond van Gemeinwohl of wegens een 
bijzondere Verdienst, privileges zijn, die niet zouden mogen worden verleend.192 Niessen 
merkt ter zake op:193

‘Bepaalde burgers worden in de gelegenheid gesteld een voordeel te behalen in 
de veronderstelling dat daarmee het algemeen belang wordt gediend. (...) geble-
ken [is] dat er niet of niet altijd harde garanties zijn dat dat algemeen belang 
daadwerkelijk wordt gediend. Dat is een gang van zaken waar de bevoordeelde 
niet over inzit, maar hoe staat het met de burgers die in feite de desbetreffende 
middelen opbrengen? Mag dat offer wel ten behoeve van een onzeker doel wor-

188 Gribnau 1997a, § 6. Happé noemt het aanwenden van het belastingrecht voor allerlei andere doel-
einden dan het heffen van belasting als een belangrijke oorzaak van de buitengewone complexi-
teit van het belastingrecht. Happé 1996, p. 2. Zie hierover en over andere oorzaken tot het toene-
men van de complexiteit van de belastingwetgeving nader Happé 1996, p. 20-23. Op p. 31 geeft 
hij aan dat de complexiteit van instrumentele wetgeving afbreuk doet aan de rechtszekerheid, 
omdat dit geregeld leid tot wetgeving die nadere uitleg behoeft. Niessen geeft aan dat ingewik-
kelde regelgeving rechtsongelijkheid in de hand werkt, aangezien zij het best te hanteren is voor 
diegenen die zich de duurste adviseurs kunnen veroorloven. Niessen 1997, § 7. In gelijke zin 
Heithuis, ‘Bedrijfsoverdracht is gevaarlijke horde’, het Financieele Dagblad 15 maart 2006.

189 Nota Zicht op wetgeving, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 16.
190 Van den Tempel achtte op grond van het algemeen belang, zijnde het doel van de overheidspoli-

tiek in haar geheel, ‘fiscale discriminaties’ in beginsel geoorloofd. Van den Tempel 1945, p. 145. 
De Algemene Rekenkamer geeft aan dat indien sprake is van fiscale stimuleringsregelingen, rege-
lingen dus die gericht zijn op een specifieke doelstelling, hogere eisen moeten worden gesteld 
aan het verkrijgen van inzicht in de (verwachte) effecten, dan wanneer sprake is van meer gene-
riek werkende regelingen die primair zijn gericht op lastenverlichting. Zeker bij regelingen met 
een aanzienlijk financieel belang, acht de Rekenkamer het van groot belang om de daadwerke-
lijke effectiviteit van afzonderlijke regelingen vast te stellen. Rapport Belastingen als beleidsinstru-
ment 1999, Kamerstukken II, 1998-1999, 26 452, nr. 2, p. 52.

191 Indien overigens de noodzaak van een maatregel niet vaststaat en desondanks vergaande maatre-
gelen worden getroffen, ontstaat overigens ook het privilegegevaar. Het treffen van (vergaande) 
maatregelen die niet noodzakelijk zijn, leidt immers tot een cadeau-effect.

192 Tipke & Lang 1991, p. 643. Zie hierover ook Rijkers 2008a en Rijkers 2009a.
193 Niessen 1997, § 7. In gelijke zin A.M.A. de Beer 2010, § 3.
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den gevraagd van uitkeringstrekkers, ambtenaren en post-actieven? Delen 
degenen die het offer brengen, wel in de eventuele latere baten? Deze vragen 
moeten serieus worden genomen, aangezien anders de legitimatie aan deze 
regelingen ontvalt.’

In dit citaat klinkt het gedachtegoed van Rawls door:194

‘First Principle – Each person is to have an equal right to the most extensive 
total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty 
for all.
Second Principle – Social and economic inequalities are to be arranged so that 
they are both:
– to the greatest benefit of the least advantaged, and
– attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality 

of opportunity.’

Rawls stelt dus, kort gezegd, dat het begunstigen van bepaalde contribuabelen alleen dan 
mogelijk is, indien de minst fortuinlijken uiteindelijk ook van de getroffen maatregel zul-
len profiteren. De gedachte is dat een maatregel, die – direct – aan enkele belastingplich-
tigen wordt gegeven, uiteindelijk ook – indirect – ten goede moet komen aan de degenen 
die oorspronkelijk niet van de maatregel gebruik hebben kunnen maken maar daarvoor 
wel de offers hebben moeten brengen. Dit is ook waar Niessen op doelt in het hiervoor 
weergegeven citaat.

Het gaat er dus om dat sprake is van een collectief welvaartsprobleem (het probleem raakt 
‘iedereen’), dat op een dusdanige manier moet worden opgelost dat ook ‘iedereen’ daar-
van profiteert.195 Er mag in ieder geval geen sprake zijn van een welvaartsdaling van ande-
ren. Hierbij is ook van belang dat de maatregel proportioneel doelmatig is. Alleen dan kan 
van andere belastingplichtigen worden gevraagd de begunstigende maatregel te financie-
ren.196 Vording & Ydema komen na een analyse over de verhouding tussen private eigen-
dom en belastingheffing tot een soortgelijke conclusie:197

‘Wanneer de fiscale wetgever aan burgers lasten oplegt – of, wat relatief gezien 
op hetzelfde neerkomt, voor andere burgers lasten vermindert – zal hij daarom 
telkens moeten motiveren welke maatschappelijke belangen daarmee zijn 
gediend, en op welke wijze rekening is gehouden met de belangen van minder-
heden.’

Van de overheid mag worden verwacht dat zij, zeker als zij een beperkte groep belasting-
plichtigen vrijstellingen verleent zoals voor de schenk- en erfbelasting het geval is, voor 
ogen houdt dat het bevoordelen van bepaalde ondernemers altijd ten koste gaat van dege-
nen die de offers daarvoor moeten brengen.198 Dit betekent niet alleen dat de wetgever de 

194 Rawls 1971, p. 302-303.
195 Naar mijn mening hoeft niet vast te staan dat de minst fortuinlijken van de maatregel moeten 

kunnen profiteren, zo deze al gedefinieerd kunnen – en zelf als zodanig ook zouden willen – wor-
den. Werknemers zouden bijvoorbeeld van een bedrijfsopvolgingsfaciliteit kunnen profiteren, 
indien door de getroffen maatregel ondernemingen niet worden gesloten. Werknemers zijn in 
mijn optiek niet te beschouwen als ‘minst fortuinlijken’. De werkgelegenheid blijft in stand waar-
door de welvaart behouden blijft. Daarvan profiteren ondernemers, werknemers en uiteindelijk 
ook de burgers die afhankelijk zijn van sociale voorzieningen, aannemende dat de toename van 
de welvaart ertoe bijdraagt dat de overheid de middelen ontvangt om sociale voorzieningen te 
kunnen treffen.

196 Zie ook Murphy & Nagel 2002, p. 164.
197 Vording & Ydema 2005, § 5. Uit het citaat blijkt dat niet alleen bij de inzet van een instrumentele 

maatregel maar ook bij het heffen van belasting een zorgvuldige afweging moet plaatsvinden van 
de diverse maatschappelijke belangen.

198 In gelijke zin Zwemmer 2000, § 3 en De Haan 2007, p. 177.
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noodzaak van de maatregel moet onderbouwen, maar ook een deugdelijke motivering 
moet geven over de effectiviteit en de proportionele doelmatigheid van het gekozen mid-
del. Alleen indien de offers die worden gegeven op enigerlei wijze worden teruggegeven 
aan hen die de offers brengen, kan worden ingestemd met de getroffen maatregel. Indien 
dat niet het geval is, komt de maatregel in strijd met de intrinsieke waarde van het 
recht.199 Ook moet aandacht worden besteed aan eventuele negatieve neveneffecten van 
de instrumentele maatregel. Een negatief neveneffect van een faciliteit hoeft niet per defi-
nitie te leiden tot het niet invoeren van een faciliteit. Immers, de positieve effecten kun-
nen groter zijn dan de negatieve effecten. Het gaat er meer om dat afdoende wordt onder-
bouwd dat de noodzaak van het treffen van een maatregel vaststaat en dat de gekozen 
maatregel op een adequate wijze zal bijdragen aan de beoogde doelstelling. Harde garan-
ties dat de getroffen maatregel een bijdrage levert aan de collectieve welvaart ontbreken 
veelal.200

2.4.5 Concretisering afdoende rechtvaardiging

2.4.5.1 Inleiding
In de nota Zicht op wetgeving is opgemerkt dat onrechtmatigheid van wetgeving in een 
rechtstaat principieel onjuist is.201 Indien gebruik wordt gemaakt van een instrumentele 
maatregel die tot gevolg heeft dat belastingplichtigen bijvoorbeeld ongelijk worden 
behandeld, kan de wetgeving onrechtmatig zijn. Dit is alleen anders indien voor de getrof-
fen maatregel een afdoende rechtvaardiging bestaat. Om te kunnen toetsen of een wette-
lijke maatregel rechtvaardig is, moet het begrip rechtvaardig in de context van het onder-
zoek een hanteerbare betekenis worden gegeven (zie ook § 1.3.3.5). Voor het onderhavige 
onderzoek betekent dit dat hanteerbare criteria moeten worden gegeven aan de hand 
waarvan kan worden beoordeeld of het verlenen van een bedrijfsopvolgingsfaciliteit ter 
zake van de belastingheffing bij een bedrijfsopvolging als rechtvaardig kan worden 
beschouwd. In deze paragraaf zal gemotiveerd worden aangegeven dat de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten rechtvaardig zijn indien:
1. de noodzaak voor de maatregel voor het algemeen belang vaststaat (§ 2.4.5.2), en
2. de getroffen maatregel op een proportioneel doelmatige wijze bijdraagt aan het oplos-

sen van het probleem (§ 2.4.5.3).
Deze paragraaf wordt afgesloten met een korte conclusie waarin het toetsingkader is 
opgenomen waaraan de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op hun rechtvaardigheid zullen 
worden getoetst (§ 2.4.5.4).

2.4.5.2 Noodzaak voor het algemeen belang moet vaststaan (rechtvaardigingsgrond)

2.4.5.2.1 Inleiding
Indien de wetgever gebruikmaakt van instrumentele maatregelen die er bijvoorbeeld toe 
leiden dat de ene belastingplichtige een voordeel wordt gegeven en de andere niet, moet 
daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaan. In deze paragraaf wordt aangegeven wan-
neer een rechtvaardigingsgrond bestaat voor het gebruik van een bedrijfsopvolgingsfaci-
liteit.

2.4.5.2.2 Probleem voor de collectieve welvaart
Het eerste vereiste is dat er een probleem bestaat voor de collectieve welvaart. Een pro-
bleem voor het algemeen belang doet zich in geval van bedrijfsopvolgingen voor indien 
rendabele ondernemingen als gevolg van de belastingheffing bij een bedrijfsoverdracht 

199 Ook Tipke & Lang menen dat ter zake van het treffen van een instrumentele maatregel er geen 
wanverhouding mag zijn tussen het beoogde doel en de daarvoor te maken kosten, mede gelet op 
het door derden te brengen offer. Tipke & Lang 1991, p. 643.

200 Niessen 1997, § 5 en 7.
201 Nota Zicht op wetgeving, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 24.
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moeten worden gestaakt. Een dergelijke staking leidt tot verlies aan productief vermogen, 
werkgelegenheid, kennis en bestaande netwerken en tot reële efficiencynadelen.202 Het 
staken van de onderneming is niet alleen nadelig voor de desbetreffende ondernemer 
maar ook voor anderen in de samenleving, zoals werknemers en toeleveranciers en afne-
mers van de gestaakte onderneming. Een en ander leidt niet alleen tot individueel mate-
rieel welvaartsverlies maar ook tot collectief materieel welvaartsverlies.

2.4.5.2.3 In casu een materieel welvaartsprobleem
De welvaart in brede zin omvat meer dan de continuïteit van ondernemingen en het 
behoud van werkgelegenheid. Gedacht kan worden aan de elementen vrije tijd en de kwa-
liteit van het milieu. De bijdrage aan de welvaart is bij de eerste categorieën meetbaar en 
bij de laatst genoemde categorieën niet, hetgeen niet wil zeggen dat aan deze categorieën 
geen waarde moet worden toegekend. De SER gaat bijvoorbeeld uit van een breed wel-
vaartsbegrip: naast materiële vooruitgang (welstand en productiviteitsgroei) betreft het 
ook sociale vooruitgang (welzijn, sociale cohesie) en een goede kwaliteit van de leefomge-
ving en een schoon milieu. De maatschappelijke welvaart wordt dus niet alleen bepaald 
door de beschikbaarheid van goederen en diensten die op markten verhandelbaar zijn en 
een prijs krijgen; ook de kwaliteit van ‘ongeprijsde schaarste’ zoals de leefomgeving 
(ruimtelijke en milieukwaliteit) weegt mee.203 In dit onderzoek staat de eerstgenoemde 
categorie centraal: de materiële welvaart.

Het ‘probleem voor het algemeen belang’ wordt in dit kader dus gedefinieerd als een col-
lectief (materieel) welvaartsprobleem. Indien het collectieve welvaartsprobleem aanwezig 
is – in casu het sluiten van rendabele ondernemingen als gevolg van een bedrijfsopvolging 
(welvaartsverlies), kan de overheid maatregelen treffen om het welvaartsprobleem te 
voorkomen of in ieder geval te verminderen.204 Daartoe moet echter tevens vaststaan dat 
het materiële welvaartsprobleem wordt veroorzaakt door marktfalen (§ 2.4.5.2.4).

2.4.5.2.4 Welvaartsprobleem veroorzaakt door marktfalen
Voordat de overheid tot het treffen van een maatregel overgaat, zou moeten worden 
onderzocht wat de reden is van het geconstateerde welvaartsprobleem. Indien bijvoor-
beeld sprake is van normale marktwerking, zou de overheid in beginsel niet moeten 
ingrijpen. Immers, indien geen sprake is van marktfalen, is bijvoorbeeld het staken van 
de objectieve onderneming op het moment dat de ondernemer ophoudt met het drijven 
van zijn subjectieve onderneming een, economisch gezien, rationele beslissing.205 Veron-
dersteld kan dan worden dat de onderneming niet rendabel genoeg is om tot voortzetting 
over te gaan. Hierdoor vindt een natuurlijke selectie plaats tussen rendabele en niet-ren-
dabele ondernemingen. Daarmee draagt het sluiten van een niet-rendabele onderneming, 
hoe vervelend voor de desbetreffende ondernemer wellicht ook, bij aan de collectieve wel-
vaart.206 Alleen indien er andere redenen van algemeen belang zijn, bestaat er reden om 
de onderneming toch te laten voortbestaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
de situatie dat het behoud van de onderneming van belang is voor de voedselvoorziening, 
het behoud van het bestaande landschap in Nederland of omdat de onderneming bij-

202 Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 10 en 11; EIM oktober 2006 (Oud-
maijer), p. 5; ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 10. Zie uitgebreider § 5.8.

203 SER 2010, p. 11.
204 Hierbij moet de correlatie tussen het sluiten van deze ondernemingen en de belastingheffing bij 

de bedrijfsoverdracht op zijn minst aannemelijk zijn en moet de maatregel niet verder gaan dan 
nodig om het beoogde doel te bereiken. Zie hierover nader § 2.4.5.3.

205 Onder een objectieve onderneming wordt verstaan de duurzame organisatie van kapitaal en 
arbeid, waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het oogmerk om winst 
te behalen. Onder subjectieve onderneming wordt verstaan de gerechtigdheid van een natuur-
lijke persoon als ondernemer in de objectieve onderneming.

206 Zie ook § 6.2.2.
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draagt aan de kwaliteitsverbetering van het milieu of het onderwijs. Hieraan wordt in dit 
onderzoek geen aandacht besteed.

Uitgangspunt is dat de wetgever alleen hoeft in te grijpen, of zou moeten ingrijpen, indien 
het welvaartsprobleem wordt veroorzaakt door marktfalen en de markt zelf de zaken niet 
op orde krijgt.207 Dit uitgangspunt wordt ook door de minister van Financiën onder-
kend:208

‘Bij legitimiteit gaat het om de vraag of er een reden is voor overheidsingrijpen. 
Dit hangt primair af van de vraag of de markt suboptimale uitkomsten ople-
vert.’

Onder marktfalen moet in dit kader worden verstaan dat op de financieringsmarkt geen 
financiering voor de bedrijfsovername kan worden verkregen, terwijl er rationeel gezien 
geen reden bestaat om de financiering te weigeren.

2.4.5.3 Oplossing moet de collectieve welvaart dienen (effectiviteit en doelmatigheid)
In § 2.4.4 is aangegeven dat een faciliteit die aan een beperkte groep subjecten wordt ver-
leend de collectieve welvaart moet dienen, omdat anders een cadeau-effect ontstaat. Om 
dit te kunnen beoordelen, is het mede van belang om vast te stellen dat de faciliteit doel-
treffend (effectief) en proportioneel doelmatig is. Effectiviteit houdt in dat de maatregel 
een oplossing moet bieden voor het geconstateerde probleem; de doel-middelrelatie moet 
vaststaan. Ook moet aandacht worden besteed aan mogelijke negatieve neveneffecten die 
van een faciliteit kunnen uitgaan. Bij de keuze voor een maatregel moeten de voor- en 
nadelen van de mogelijke alternatieven dus zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. 
Of het beoogde gedragseffect is bereikt, zal na invoering onderzocht moeten worden. Dat 
de faciliteit proportioneel doelmatig moet zijn, houdt in dat deze niet verder mag gaan 
dan noodzakelijk. Dit betekent dat indien met een minder vergaande overheidsmaatregel 
ook het beoogde effect kan worden bereikt, voor die maatregel moet worden gekozen. 
Van belang hierbij is dat, indien de maatregel effectief is maar niet proportioneel doelma-
tig, feitelijk een te groot middel wordt ingezet om het beoogde doel te kunnen bereiken. 
Niet alleen leidt dit tot onnodige kosten voor de overheid, maar ook draagt de maatregel 
dan niet bij aan de collectieve welvaart. Evenmin is zij dan ‘rechtvaardig’.209 Immers, er 
worden dan te grote offers gevraagd van anderen ten behoeve van enkele belastingplich-
tigen die gebruik kunnen maken van de geboden maatregel. Tevens kan een dergelijke 
maatregel ertoe leiden dat belastingplichtigen van de geboden faciliteit gebruik willen 
maken, ook al is dat vanuit economisch oogpunt gezien niet rationeel. In dat geval ont-
staan negatieve neveneffecten die de effectiviteit van de maatregel ondermijnen. Indien 
deze negatieve effecten ‘te groot’ zijn, is de gekozen oplossing evenmin dienstbaar aan de 
collectieve welvaart.

2.4.5.4 Conclusie
Indien de wetgever met een instrumentele maatregel inbreuk maakt op het gelijkheids-
beginsel of het draagkrachtbeginsel, zou aan de getroffen instrumentele maatregel een 
afdoende rechtvaardiging ten grondslag moeten liggen in termen van noodzaak, effectivi-
teit en proportionele doelmatigheid. Met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
betekent dit dat zich een collectief welvaartsprobleem moet voordoet en dat de getroffen 
maatregel bijdraagt aan het oplossen van dit welvaartsprobleem. Niet alleen moet de 
noodzaak voor het treffen van een maatregel door de overheid vaststaan, maar tevens 

207 Zie § 6.2 en § 6.6.
208 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 949, nr. 1, p. 41-42 (brief van de minister van Financiën aan de 

Tweede Kamer in het kader van de evaluatie van het project ‘Van Beleidsbegroting Tot Beleidsver-
antwoording’).

209 In gelijke zin Murphy & Nagel 2002, p. 165-166.
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moet de instrumentele maatregel effectief en proportioneel doelmatig zijn.210 Indien aan 
een van deze eisen niet wordt voldaan, komt de maatregel in strijd met de intrinsieke 
waarden van het recht. Tevens komt in dat geval het bereiken van de beoogde economi-
sche doelstelling onder druk te staan. Dit betekent dat ook als een bedrijfsopvolgingsfaci-
liteit niet leidt tot strijd met de intrinsieke waarde van het recht, zij toch niet moet wor-
den getroffen indien de faciliteit niet effectief (genoeg) of proportioneel doelmatig is.

Een en ander leidt tot het volgende toetsingskader waaraan de bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten moeten worden getoetst op hun rechtmatigheid en op hun bijdrage aan het bereiken 
van de economische doelstelling:
1. Staat de noodzaak van de maatregel voor de welvaart vast? Deze noodzaak staat vast 

indien:
a. zich een collectief materieel welvaartsprobleem voordoet, en
b. dit welvaartsprobleem wordt veroorzaakt door marktfalen.211

2. Draagt de getroffen maatregel op een effectieve en proportioneel doelmatige wijze bij 
aan het oplossen van het collectieve welvaartsprobleem?

De gelijkenis van dit toetsingskader met het toetsingskader dat de rechter hanteert om te 
toetsen of een maatregel in strijd is met het gelijkheidsbeginsel dringt zich op. Ook de 
rechter toetst of voor een geconstateerde ongelijke behandeling een rechtvaardiging 
bestaat. Daarvoor beoordeelt hij ten eerste of een rechtvaardigingsgrond aanwezig is 
(vraag 1 uit het voorgaande toetsingskader) en ten tweede of de maatregel effectief en pro-
portioneel doelmatig is (vraag 2 uit het voorgaande toetsingskader). Dit is in zoverre niet 
verwonderlijk, aangezien het te gebruiken toetsingskader niets meer of minder is dan een 
concretisering van de wijze waarop de afdoende rechtvaardiging van het gebruik van de 
fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan worden getoetst.

2.4.6 Conclusie gebruik instrumentele maatregelen

Instrumentele maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat de ene persoon wordt bevoor-
deeld boven de ander. Het enkele argument dat een fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij-
draagt of zou kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van een sociaaleconomisch te 
bereiken doel, biedt onvoldoende rechtvaardiging voor de invoering van een dergelijke 
faciliteit. Aangetoond zou moeten worden dat er een probleem bestaat voor het algemeen 
belang en dat de gekozen maatregel bijdraagt aan het oplossen daarvan op een effectieve 
en proportioneel doelmatige wijze. Voor de bedrijfsopvolgingswetgeving versta ik onder 
‘algemeen belang’ de materiële collectieve welvaart. Het probleem moet leiden tot collec-
tief welvaartsverlies en de maatregel leidt ertoe dat iedereen – direct of indirect – van de 
voorgenomen of inmiddels getroffen bedrijfsopvolgingsfaciliteit profiteert. Dit moet niet 
alleen plaatsvinden vanuit de intrinsieke waarde van het recht, zoals het gelijkheidsbegin-
sel, maar ook vanuit het feit dat niet-effectieve en ‘bovenmatige’ maatregelen economisch 
improductief kunnen werken en daardoor kunnen leiden tot collectief welvaartsverlies.

2.4.7 Zijn extra kwaliteitseisen nodig?

Uit hetgeen hiervoor is aangegeven, blijkt dat een instrumentele maatregel in overeen-
stemming moet zijn met de intrinsieke waarde van het recht. Deze eis zit opgesloten 

210 Vergelijk ook de eisen die Tipke & Lang stellen aan de inzetbaarheid van ‘wirtschaftslenkende 
Steuervergünstigungen’. Volgens hen (1) mogen deze maatregelen niet in strijd zijn met het 
gelijkheidsbeginsel, (2) moet het gekozen middel adequaat zijn met het oog op het gestelde 
beleidsdoel en (3) mag er geen wanverhouding zijn tussen het beoogde doel en de daarvoor te 
maken kosten, mede gelet op het door derden te brengen offer. Tipke & Lang 1991, p. 643.

211 Onder marktfalen moet in dit kader worden verstaan dat op de financieringsmarkt geen financie-
ring voor de bedrijfsovername kan worden verkregen, terwijl er rationeel gezien geen reden 
bestaat om de financiering te weigeren.
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in kwaliteitseis 1 (rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen). Verder moe-
ten de maatregelen noodzakelijk, effectief en doelmatig zijn. Dit betreffen de kwaliteits-
eisen 4 (subsidiariteit en evenredigheid) en 5 (doeltreffend en doelmatig). Instrumentele 
maatregelen kunnen leiden tot ingewikkelde wetgeving (kwaliteitseis 3; eenvoud, duide-
lijkheid en toegankelijkheid) en (daarmee) leiden tot uitvoerings- en handhavingsproble-
men (kwaliteitseis 6). Naar mijn mening hoeven dan ook geen extra kwaliteitseisen te 
worden gesteld vanwege het feit dat sprake is van instrumentele wetgeving. De conclusie 
is dat ook voor instrumentele maatregelen geldt dat aan alle kwaliteitseisen moet worden 
getoetst en dat daarbij de samenhang tussen deze toetsen in ogenschouw moet worden 
genomen. Het toetsingskader voor de toets van een instrumentele maatregel is opgeno-
men in § 2.4.5.4 hiervoor.

2.5 CONCRETE ONDERZOEKSVRAGEN

2.5.1 Inleiding

De kwaliteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving wordt getoetst aan de zes kwaliteitsei-
sen in de nota Zicht op wetgeving. Aan de hand van dit hoofdstuk kan dit toetsingskader 
nader worden geoperationaliseerd en worden toegespitst op de evaluatie van de fiscale 
bedrijfsopvolgingswetgeving door het stellen van concrete vragen. Deze vragen worden 
gebruikt bij de evaluatie van de bedrijfsopvolgingswetgeving. In § 2.5.2 worden de onder-
zoeksvragen voor de juridische evaluatie gegeven en in § 2.5.3 die voor de beleidsmatige 
evaluatie. In § 2.5.4 ga ik nog in op het feit dat voor de beantwoording van de in § 2.5.2 
t/m 2.5.3 geformuleerde vragen soms ook nog nadere toetsingskaders moeten worden 
gebruikt.

2.5.2 Concrete invulling juridische toets

Bij de juridische toets naar de bedrijfsopvolgingswetgeving zijn drie kwaliteitseisen van 
belang: (1) de bedrijfsopvolgingswetgeving moet rechtmatig zijn en bijdragen aan de ver-
werkelijking van rechtsbeginselen, (2) de regels moeten op elkaar zijn afgestemd en (3) de 
regels moeten eenvoudig, duidelijk en toegankelijk zijn.

De eerste kwaliteitseis houdt in dat beoordeeld moet worden of de bedrijfsopvolgingswet-
geving in overeenstemming is met hogere rechtsregels en met de rechtsbeginselen die 
aan de fiscale- en bedrijfsopvolgingswetgeving ten grondslag liggen. Uit § 2.2.1 en § 2.3 
kan worden afgeleid dat de bedrijfsopvolgingswetgeving aan de kwaliteitseis voldoet 
indien de wetgeving in overeenstemming is met:
1. De in het VwEU opgenomen vrijheden.
2. Het in het VwEU opgenomen verbod op staatssteun.
3. Het gelijkheidsbeginsel.
4. Het draagkrachtbeginsel.

De beoordeling of de bedrijfsopvolgingswetgeving in overeenstemming is met de in het 
VwEU opgenomen vrijheden en het verbod op staatssteun vindt plaats in hoofdstuk 7 res-
pectievelijk 8. In hoofdstuk 9 wordt getoetst of de bedrijfsopvolgingswetgeving in over-
eenstemming is met het gelijkheidsbeginsel. Het onderzoek beperkt zich tot de vrijstel-
lingen voor de schenk- en erfbelasting en de ouder-kind-broer-zusvrijstelling voor de over-
drachtsbelasting. Aangezien de heffing van schenk- en erfbelasting is gebaseerd op het 
draagkrachtbeginsel, omvat het onderzoek naar de overeenstemming met het gelijkheids-
beginsel impliciet het onderzoek naar de overeenstemming met het draagkrachtbeginsel. 
Dit geldt niet voor de overdrachtsbelasting, omdat deze heffing niet op het draagkracht-
beginsel is gebaseerd. In hoofdstuk 10 wordt onderzocht of de doorschuifregelingen in 
overeenstemming zijn met het draagkrachtbeginsel. Deze regelingen leiden ertoe dat de 
ene belastingplichtige zijn belastingheffing kan uitstellen en kan verleggen naar een 
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ander subject, waar andere belastingplichtigen dat niet kunnen. Een concrete vergelijking 
tussen de diverse belastingplichtigen is evenwel lastig te maken, aangezien de heffing van 
inkomstenbelasting van ondernemers, werknemers en beleggers verschillend is vormge-
geven. Vandaar dat hieraan een apart hoofdstuk wordt gewijd, waarbij geldt dat strijd met 
het draagkrachtbeginsel als verdelingsbeginsel ook schending van het gelijkheidsbeginsel 
inhoudt.

De tweede kwaliteitseis die bij de juridische toets aan de orde komt, is de eis dat de fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zo veel mogelijk onderling op elkaar afgestemd moeten 
zijn. Op voorhand is duidelijk dat dit niet het geval is. Uit § 1.1.3 blijkt dat dit aspect van 
de bedrijfsopvolgingswetgeving een van de vertrekpunten van dit onderzoek is 
geweest.212 Het onderzoek zal zich dan ook richten op de vraag of, en zo ja, op welke wijze 
tot betere afstemming kan worden gekomen.

De derde kwaliteitseis die bij de juridische toets aan de orde komt, is de eis dat de bedrijfs-
opvolgingswetgeving eenvoudig, duidelijk en toegankelijk moet zijn. Met name uit de 
Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 blijkt dat het gaat om een puur wetstechnische 
toets. Dat de bedrijfsopvolgingswetgeving niet eenvoudig is en dat geen overzichtelijk 
geheel bestaat, staat, zoals in § 1.1.3 is aangegeven, vast. Dat de bedrijfsopvolgingswetge-
ving niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseis zal overigens ook blijken uit de bespreking 
van de faciliteiten in hoofdstuk 3 en uit het feit dat veel afstemmingsverschillen bestaan 
(hoofdstuk 11). Aangezien de meeste oorzaken voor de complexe wetgeving reeds in 
hoofdstuk 11 aan bod zullen komen, zal in hoofdstuk 12 alleen de stelling worden verde-
digd dat het onmogelijk is om te komen tot eenvoudige wetgeving zolang de wetgever 
gebruik blijft maken van ruime faciliteiten.

2.5.3 Concrete invulling beleidsanalytische toets

Bij de beleidsanalytische toets komen eveneens drie kwaliteiteisen aan de orde: de 
bedrijfsopvolgingswetgeving moet (1) voldoen aan de subsidiariteitseis en de evenredig-
heidseis, (2) doeltreffend en doelmatig zijn en (3) uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

Alvorens tot de invoering van beleid wordt overgegaan, moet vaststaan, althans op zijn 
minst aannemelijk worden gemaakt, dat het beleid aan de genoemde drie kwaliteitseisen 
zal voldoen (ex-ante-onderzoek). Achteraf kan dan worden getoetst of aan de eisen is vol-
daan (ex-postonderzoek). Uit § 2.2.4 t/m 2.2.6 kan worden afgeleid dat de bedrijfsopvol-
gingswetgeving niet eerder ingevoerd had mogen worden dan nadat de volgende stappen 
gezet zouden zijn:
1. Er moet kennis worden vergaard van de relevante feiten en omstandigheden met 

betrekking tot het bewuste probleem.
2. De doelstellingen die worden nagestreefd, moeten zo concreet en nauwkeurig moge-

lijk worden vastgesteld.
3. Beoordeeld moet worden of voor het bereiken van de doelstelling overheidsinterventie 

noodzakelijk is. Daarvoor moet vaststaan dat:
3.1. er sprake is van een probleem;
3.2. dit probleem niet kan worden opgelost door de sector zelf.

4. Indien overheidsingrijpen vaststaat, moet de overheid niet verder ingrijpen dan nodig 
is; wat aan de markt overgelaten kan worden, moet aan de markt worden overgelaten 
(proportionaliteit van het overheidsingrijpen).

212 Omdat dit onderzoek betrekking heeft op de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten waarbij op 
voorhand duidelijk is dat zich vele afstemmingsverschillen voordoen, wordt geen aandacht 
besteed aan de afstemming tussen de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving en de civiele bedrijfs-
opvolgingswetgeving.
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5. Beoordeeld moet worden of de maatregel leidt tot het bereiken van de doelstelling 
(effectiviteit) waarbij er (1) aandacht moet zijn voor de uitvoerbaarheid en handhaaf-
baarheid (zie punt 6) en (2) geen wanverhouding mag bestaan tussen de baten en de 
lasten van de regeling (proportionele doelmatigheid van de getroffen maatregel). Dit 
betekent dat:
5.1. De doel-middelrelaties tussen de maatregel en het beoogde doel in kaart moeten 

worden gebracht.
5.2. Aandacht moet worden besteed aan de mogelijke (negatieve) neveneffecten van 

de maatregel.
5.3. Inzicht moet bestaan in de lasten van de maatregel voor de overheid enerzijds en 

burgers en bedrijven anderzijds (doelmatigheid van het middel ten opzichte van 
de kosten ervan).

5.4. Indien er meerdere oplossingsrichtingen zijn, moeten deze zorgvuldig tegen 
elkaar worden afgewogen op de hiervoor genoemde drie punten.

6. Beoordeeld moet worden of de maatregel uitvoerbaar en handhaafbaar is en dat dit 
tegen zo min mogelijk lasten plaatsvindt voor zowel de overheid als de burgers en de 
bedrijven (proportionele doelmatigheid van de uitvoering).

Uit het feit dat de overheid vrijstellingen, doorschuifregelingen en renteloze betalingsre-
gelingen verleent, zou kunnen worden afgeleid dat de overheid van mening is dat 
(1) sprake is van een probleem, (2) dat niet kan worden opgelost door de markt zelf, (3) dat 
zij moet interveniëren in plaats van begeleiden, (4) dat de faciliteiten die zij daarvoor heeft 
getroffen effectieve en proportioneel doelmatige maatregelen zijn en (5) dat de wetgeving 
uitvoerbaar en handhaafbaar is. Een onderzoek op basis waarvan de overheid tot deze aan-
names heeft kunnen komen, heeft echter niet plaatsgevonden. Het gevoerde beleid is 
onvoldoende onderbouwd.213 Dit betekent feitelijk dat de wetgever alsnog een ex-ante-
onderzoek zou moeten doen naar de vraag of overheidsinterventie nodig is en zo ja, op 
welke wijze dat het beste kan plaatsvinden. Aangezien de beleidstheorie en overige 
beleidsinformatie onvoldoende is, kan een effectenonderzoek ex post niet plaatsvinden.

Met deze conclusie kan naar mijn mening echter niet worden volstaan. Dat vooraf geen 
onderzoek heeft plaatsgevonden naar de noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid van de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten stond reeds vast. Er moet in ieder geval een kwalitatief 
onderzoek plaatsvinden aan de hand waarvan de plausibiliteit van het gevoerde beleid 
kan worden beoordeeld. Hierbij komen vragen aan de orde als: Is het beleid noodzakelijk? 
Zijn de beoogde doel-middelrelaties logisch? etc. Daarbij zal onder andere gebruik worden 
gemaakt van de literatuurstudie, het enquêteonderzoek en de afgenomen interviews. De 
kwalitatieve beoordeling van het gevoerde beleid vindt plaats in hoofdstuk 13. Bij deze 
inhoudelijke beoordeling van het gevoerde beleid is een aantal standpunten ingenomen. 
In de hoofdstukken 14 t/m 16 wordt, mede aan de hand van het praktijkonderzoek 
(§ 1.6.2), vervolgens nader onderzoek verricht naar de juistheid van deze standpunten. De 
volgende drie onderwerpen komen daarbij aan bod:
1. De noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid van de vrijstellingen voor de schenk- en 

erfbelasting (hoofdstuk 14).
2. De effectiviteit en doelmatigheid van de doorschuifregelingen (hoofdstuk 15).
3. De effectiviteit van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in het algemeen beoordeeld aan 

de hand van het model van Altman (hoofdstuk 16).

2.5.4 Onderliggende toetsingskaders soms nodig

Om de vragen die zijn opgeworpen in de vorige paragrafen te kunnen beantwoorden, zijn 
soms nadere toetsingskaders nodig. Voor het antwoord op de vraag of een regeling in over-
eenstemming is met de in het VwEU opgenomen vrijheden, zal bijvoorbeeld gebruik wor-

213 Zie hierover uitgebreid § 13.1.4.

Hoogeveen.book  Page 79  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



80 Uitwerking toetsingskader

den gemaakt van het toetsingsschema dat het HvJ EU daarvoor hanteert. De toetsings-
schema’s en onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk zijn gegeven, zullen dus soms nog ver-
der geoperationaliseerd en geconcretiseerd worden. Dit vindt steeds plaats in het 
hoofdstuk waar de toets wordt aangelegd.

2.6 SAMENVATTING

In dit hoofdstuk is het toetsingskader besproken waarlangs fiscale wetgeving kan worden 
geëvalueerd. Dit toetsingsschema is nader geoperationaliseerd en toegespitst op de evalu-
atie van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving door het stellen van concrete vragen. Deze 
vragen worden gebruikt bij de evaluatie van de bedrijfsopvolgingswetgeving die plaats-
vindt in de hoofdstukken 7 t/m 16. In de hoofdstukken 7 t/m 12 zal de juridische evaluatie 
plaatsvinden en in de hoofdstukken 13 t/m 16 de beleidsmatige evaluatie.

Hoogeveen.book  Page 80  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 81

3 Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

3.1 INLEIDING

3.1.1 Inhoud hoofdstuk

Bij de overdracht van een onderneming van de ene IB-ondernemer, medegerechtigde of 
aanmerkelijkbelanghouder naar de andere in het kader van een bedrijfsopvolging, staan 
de overdrager en de overnemer een aantal fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ter 
beschikking die de acute belastingdruk op de bedrijfsoverdracht kunnen uitstellen, zoals 
betalingsregelingen en doorschuifregelingen, of die de belastingdruk doen afnemen, 
zoals bij vrijstellingen het geval is. Van deze faciliteiten kan alleen gebruik worden 
gemaakt indien ter zake van de bedrijfsopvolging belasting is verschuldigd. Dit lijkt een 
open deur, maar toch is dit van belang aangezien er ook financieringsfaciliteiten zijn die 
niet afhankelijk zijn gesteld van de omvang van de verschuldigde belasting. Deze finan-
cieringsfaciliteiten worden in dit onderzoek de niet-belastinggerelateerde kredietfacilitei-
ten genoemd. In dit hoofdstuk worden de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten besproken 
(hierna ook belastinggerelateerde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten). In hoofdstuk 4 gebeurt 
hetzelfde met betrekking tot de niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteiten.

3.1.2 Doel, plaats en gebruik van het hoofdstuk in het onderzoek

In dit onderzoek staat de kwaliteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving centraal. Onder-
zocht wordt of de huidige fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voldoen aan de kwaliteits-
eisen die worden gesteld aan wetgeving en of de wetgeving aanpassing behoeft. Om dit 
onderzoek te kunnen doen, kan een beschrijving van de huidige fiscale bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten niet ontbreken. Deze beschrijving zal in dit hoofdstuk op hoofdlijnen 
plaatsvinden. Er is op dit gebied al veel en uitgebreid geschreven waarbij veel kleine en 
grote onvolkomenheden in de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn blootgelegd en ook voor-
stellen zijn gedaan om de wetgeving aan te passen.214 Dit onderzoek heeft tot doel op 
grote lijnen aan te geven wat er wel en niet deugt aan de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en 
uiteindelijk de kaders te geven waaraan de faciliteiten wel zouden moeten voldoen, zodat 
de kwaliteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving, zowel vanuit juridisch oogpunt als van-
uit beleidsmatig oogpunt, zal verbeteren. Hiervoor is een gedetailleerde beschrijving van 
de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet nodig. Ik volsta daarom in dit hoofdstuk met een 
korte beschrijving van de werking van de faciliteiten, de voorwaarden waaronder zij van toe-
passing zijn en de ratio van de faciliteiten.

De gegevens en informatie die in dit hoofdstuk naar voren komen, zullen worden 
gebruikt in deel II van dit onderzoek, waar het onderzoek naar de kwaliteit van de fiscale 
bedrijfsopvolgingswetgeving plaatsvindt. Bij de lezing van dit hoofdstuk moet dit doel 
voor ogen worden gehouden.

214 Zie o.a. Hoogeveen 2004; Hoogeveen 2005a en S.A. Stevens 2005a. Zie over de wijzigingen die met 
ingang van 1 januari 2010 zijn aangebracht o.a. Burgerhart 2009; Idsinga 2009 en 2010; Van Gijls-
wijk 2010; Heithuis 2010b; Hoogwout 2010b; De Wijkerslooth-Lhoëst 2009 en 2010 en Stevens 
2010.
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3.1.3 Gehanteerde uitgangspunten en beperkingen

Bij de beschrijving van de fiscale faciliteiten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd, 
respectievelijk beperkingen aangebracht:
1. Een faciliteit is voor dit onderzoek gedefinieerd als een fiscale regeling die door de wet-

gever is bedoeld als een tegemoetkoming in een situatie die tot heffing aanleiding 
heeft gegeven (zie § 1.4.5.1).

2. De bespreking van de faciliteiten zal op hoofdlijnen plaatsvinden (zie § 3.1.2). Zie voor 
de gehanteerde aanpak van deze bespreking § 3.1.4.

3. Centraal staan de IB-ondernemer, de medegerechtigde en de aanmerkelijkbelanghou-
der, die via een bv een onderneming drijft. Met betrekking tot de medegerechtigde ga 
ik er steeds van uit dat zijn ondernemingsvermogen alleen bestaat uit zijn kapitaal-
deelname in een cv. Aan de terbeschikkingsteller wordt alleen aandacht besteed voor 
zover hij tevens aanmerkelijkbelanghouder is en hij vermogen ter beschikking stelt 
aan zijn ‘eigen’ bv.215

4. Vanwege het feit dat bovengenoemde subjecten centraal staan, wordt geen aandacht 
geschonken aan faciliteiten die ook niet-ondernemers ter beschikking staan, zoals de 
middelingsregeling en de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting in geval van overlij-
den.

5. Ten slotte is ervoor gekozen om de doorschuifregelingen in de winstsfeer en de aan-
merkelijkbelangsfeer die gelden in geval van ontbinding van het huwelijk anders dan 
door overlijden van de IB-ondernemer (art. 3.59 Wet IB 2001) respectievelijk de aan-
merkelijkbelanghouder (art. 4.17 Wet IB 2001) niet te bespreken. Een bespreking van 
deze faciliteiten zou weinig toevoegen aan de bespreking van de doorschuifregelingen 
die speciaal zijn bedoeld om de bedrijfsopvolging te begeleiden (art. 3.62, art. 3.63 en 
art. 4.17a en 4.17c Wet IB 2001).

3.1.4 Gehanteerde aanpak

Voor de beschrijving van de huidige situatie is de volgende aanpak gehanteerd. In § 3.2 
wordt een overzicht gegeven van alle faciliteiten die bij een bedrijfsopvolging van toepas-
sing kunnen zijn. In § 3.3 bespreek ik kort de werking van de faciliteiten, de voorwaarden 
waaronder zij van toepassing zijn (in tabelvorm) en geef ik de ratio van de faciliteiten. Van-
uit de ratio kan worden aangegeven welke faciliteiten zijn bedoeld om een bedrijfsopvol-
ging te faciliëren. In § 3.4 worden de doelstellingen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
met elkaar vergeleken. § 3.5 ten slotte bevat een korte conclusie.

3.2 FACILITEITEN DIE VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN BIJ EEN 
BEDRIJFSOPVOLGING

In totaal bestaan er voor de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de over-
drachtsbelasting 22 faciliteiten die van toepassing kunnen zijn bij een bedrijfsopvol-
ging.216 Deze faciliteiten zijn als volgt over de heffingen verdeeld:

215 Zie voor een nadere motivering van deze afbakening § 1.4.2.
216 15 hiervan zijn speciaal bedoeld als bedrijfsopvolgingsfaciliteit (§ 3.4.1).

Heffing Aantal faciliteiten

Inkomstenbelasting 16

Schenk- en erfbelasting 5

Overdrachtsbelasting 1

Totaal 22
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Hierna volgt per heffing een overzicht van de faciliteiten, waarbij ik de 16 faciliteiten in 
de inkomstenbelasting heb opgesplitst naar faciliteiten die van toepassing zijn in de 
winstsfeer (tien faciliteiten) en in de aanmerkelijkbelangsfeer (zes faciliteiten).

Voor de inkomstenbelasting in de winstsfeer bestaan tien faciliteiten:
1. Waardering pand op 60% van de WOZ-waarde in geval van staking van de onderne-

ming door overlijden (art. 3.58, lid 2, Wet IB 2001).
2. Doorschuifregeling bij overlijden ondernemer (art. 3.62 Wet IB 2001).
3. Doorschuifregeling bij leven bij overdracht aan medeondernemer of werknemer 

(art. 3.63 Wet IB 2001).
4. Stakingsaftrek (art. 3.79 Wet IB 2001).
5. Aftrek van lijfrentepremies in verband met de vrijval van de oudedagsreserve van een 

ondernemer; hierna: FOR-lijfrente (art. 3.128 Wet IB 2001).
6. Aftrek van lijfrentepremies voor behaalde stakingswinst (art. 3.129 Wet IB 2001).
7. 10 jaar rentedragend uitstel voor de inkomstenbelasting verschuldigd bij de beëindi-

ging van de terbeschikkingstelling van een zaak (art. 25, lid 14, IW 1990).217

8. 10 jaar rentedragend uitstel voor de inkomstenbelasting verschuldigd over de stille 
reserve in de ondernemerswoning die een hoofdverblijf wordt in geval van een sta-
king bij leven (art. 25, lid 16, IW 1990).

9. 10 jaar renteloos uitstel voor de inkomstenbelasting verschuldigd als gevolg van een 
staking door overlijden (art. 25, lid 17, IW 1990).

10. 10 jaar renteloos uitstel voor de inkomstenbelasting verschuldigd als gevolg van een 
verkoop van de onderneming tegen schuldigerkenning (art. 25, lid 18 en 19, IW 1990).

Voor de inkomstenbelasting in de aanmerkelijkbelangsfeer bestaan zes faciliteiten:
1. Doorschuifregeling in geval van overlijden voor zover het lichaam een onderneming 

drijft (art. 4.17a jo. art. 4.39c Wet IB 2001).
2. Doorschuifregeling bij de verdeling van een nalatenschap (art. 4.17b jo. art. 4.39b 

Wet IB 2001).
3. Doorschuifregeling bij leven voor zover sprake is van een gift aan een werknemer en 

voor zover het lichaam een onderneming drijft (art. 4.17c. jo. art. 4.39c Wet IB 2001).
4. 10 jaar renteloos uitstel voor de inkomstenbelasting, eventueel gevolgd door kwijt-

schelding, indien de verkrijger van de aanmerkelijkbelangaandelen in het buitenland 
woont, zodat niet kan worden doorgeschoven (art. 25, lid 8 jo. art. 26, lid 5, IW 1990).

5. 10 jaar renteloos uitstel voor de inkomstenbelasting verschuldigd als gevolg van een 
verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen tegen schuldigerkenning (art. 25, lid 9, 
IW 1990).

6. 10 jaar renteloos uitstel voor de inkomstenbelasting verschuldigd als gevolg van een 
verkoop van de aandelen door een holding in een werkmaatschappij tegen een onza-
kelijke prijs (art. 25, lid 11, IW 1990).

Voor de schenk- en erfbelasting in zowel de winst- als de aanmerkelijkbelangsfeer 
bestaan vijf faciliteiten:
1. Voorwaardelijke vrijstelling van 100% van het verschil tussen de hogere liquidatie-

waarde en de lagere waarde going concern (art. 35b, onderdeel b, onder 1°, SW 1956).
2. Voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde going concern voor zover de 

totale waarde going concern van het ondernemingsvermogen van de objectieve 
onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft € 1.006.000 niet te boven gaat 
(art. 35b, onderdeel b, onder 2°, SW 1956).

217 Voor het jaar 2010 bestaat er onder voorwaarden een doorschuiffaciliteit voor de inbreng van een 
ter beschikking gesteld pand. Zie art. 3.99a Wet IB 2001. Aangezien sprake is van een faciliteit die 
slechts één jaar werking zal hebben, zal hieraan geen bijzondere aandacht worden geschonken.
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3. Voorwaardelijke vrijstelling van 83% voor de waarde van het verkregen onderne-
mingsvermogen na toepassing van de vrijstellingen genoemd onder 1 en 2 hiervoor 
(art. 35b, onderdeel b, onder 3°, SW 1956).

4. 10 jaar rentedragend uitstel voor de schenk- en erfbelasting verschuldigd over het ver-
kregen ondernemingsvermogen dat niet is vrijgesteld (art. 35b, lid 2, SW 1956 jo. 
art. 25, lid 12, IW 1990).

5. 10 jaar rentedragend uitstel voor de schenk- en erfbelasting verschuldigd over de ver-
krijging van een vordering op een medeverkrijger voor zover deze medeverkrijger 
ondernemingsvermogen heeft verkregen (art. 25, lid 13, IW 1990).

Voor de overdrachtsbelasting bestaat één faciliteit:
1. Vrijstelling voor de verkrijging van een onroerende zaak in geval van een overgeno-

men IB-onderneming (al dan niet in fasen) van een (groot)ouder, (pleeg)broer of 
(pleeg)zus (art. 15, lid 1, onderdeel b, WBR).

3.3 KORTE BESCHRIJVING VAN DE FACILITEITEN

3.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt van alle faciliteiten kort de werking en de ratio besproken. Ook 
geef ik per faciliteit in tabelvorm een opsomming van de voorwaarden om voor de facilitei-
ten in aanmerking te komen.218

3.3.2 Waardering pand op 60% WOZ-waarde bij overlijden IB-ondernemer

3.3.2.1 Werking
Het overlijden van de ondernemer betekent dat hij zijn subjectieve onderneming staakt. 
De erflater moet afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer 
van de onderneming en de boekwaarde daarvan. In art. 3.58, lid 2, Wet IB 2001 is een waar-
deringsfaciliteit opgenomen voor de ondernemerswoning die als hoofdverblijf ter 
beschikking blijft staan aan personen die bij het overlijden van de ondernemer tot zijn 
huishouden behoren. De waarde in het economische verkeer van een dergelijke woning 
wordt gesteld op 60% van de woningwaarde die is vastgesteld voor de Wet WOZ die geldt 
voor het tijdvak waarbinnen het kalenderjaar valt.219 Als de woning bij de verkrijger tot 
het ondernemingsvermogen gaat behoren, moet de woning op grond van art. 3.58, lid 3, 
Wet IB 2001 ook voor deze 60%-waarde op de balans worden opgenomen. Met deze laatste 
bepaling wordt bereikt dat het eindvermogen van de overleden ondernemer aansluit bij 
het beginvermogen van de voortzetter.

3.3.2.2 Tabel voorwaarden

218 In de tabellen wordt o.a. aangegeven of een speciale titel voor de overdracht is vereist. Dit geldt 
bijvoorbeeld als wordt geëist dat sprake is van een gift of een overdracht tegen schuldigerken-
ning. Indien geen specifieke eisen worden gesteld, wordt ter zake geen opmerking geplaatst.

219 Art. 3.58, lid 2 in samenhang met art. 3.19, lid 3, Wet IB 2001.

Rechtsvoorganger • IB-ondernemer of medegerechtigde

Object • ondernemerswoning moet behoren tot het ondernemingsvermo-
gen

• ondernemerswoning moet als hoofdverblijf ter beschikking staan 
aan personen die bij het overlijden van de ondernemer tot zijn 
huishouden behoorden

Verkrijger • behoren tot huishouden erflater en de woning moet hem als 
hoofdverblijf ter beschikking staan. Hieraan wordt geen termijn 
gesteld
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3.3.2.3 Ratio
Deze waarderingsregel is opgenomen op basis van een amendement-Schutte en houdt ver-
band met het afschaffen van het overlijdenstarief van 20% per 1 januari 2001 en de cumu-
latie die kan optreden met de erfbelasting.220 De waarderingsregel is alleen aan de orde 
als de ondernemer overlijdt. De faciliteit heeft tot doel te voorkomen dat de achtergeble-
ven echtgenoot of partner met financiële problemen wordt geconfronteerd waardoor hij 
gedwongen zou zijn om te verhuizen, omdat over de stille reserve op de woning tegen het 
progressieve tarief moet worden afgerekend. Dat tegen het progressieve tarief moet wor-
den afgerekend, is niet helemaal juist, omdat in geval van afrekening geopteerd kan wor-
den voor de renteloze betalingsregeling van art. 25, lid 17, IW 1990. De renteloosheid van 
deze betalingsregeling zorgt effectief voor een bijzonder tarief. Zie ook § 3.3.9.

Deze faciliteit is ook van toepassing als er geen sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.3.3 Doorschuifregeling bij overlijden winstsfeer

3.3.3.1 Werking

3.3.3.1.1 Inleiding
Op het moment dat een ondernemer overlijdt, moet hij op grond van art. 3.58, lid 1, 
Wet IB 2001 afrekenen over de meerwaarde van de onderneming. Art. 3.62 Wet IB 2001 
geeft echter een doorschuifmogelijkheid aan de voortzetter(s) van de onderneming.221 De 
voortzetter gaat in geval van doorschuiving verder met de ‘oude’ boekwaarde van de 
onderneming. Op deze manier blijft de claim behouden. Als een medegerechtigde over-
lijdt, kan ook gebruik worden gemaakt van de doorschuifregeling.222 Dit geldt op grond 
van art. 3.95 Wet IB 2001 ook als een terbeschikkingsteller overlijdt. De doorschuifrege-
ling is alleen van toepassing als de opvolger voortzet (§ 3.3.3.1.2) en dat rechtstreeks 
(§ 3.3.3.1.3) doet.

3.3.3.1.2 Voortzetten
Om te kunnen voortzetten moet de verkrijger ondernemer, medegerechtigde of terbeschik-
kingsteller worden. De heersende leer is dat erfgenamen niet van rechtswege ondernemer 
worden.223 Het is dus niet zo dat de erfgenamen de status van de overleden ondernemer 
automatisch overnemen. Van iedere erfgenaam zal beoordeeld moeten worden of hij of 
zij voldoet aan de criteria van ondernemerschap. Zie voor een concreet geval Hof Den 

Moment • bij overlijden

Titel • krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht

Overig –

220 Kamerstukken II, 1999-2000, 26 727, nr. 11, V-N BP21/7.2, p. 2408.
221 Onder omstandigheden is het overigens ook mogelijk om bij het overlijden van de ondernemer 

gebruik te maken van de doorschuifregeling bij leven van art. 3.63 Wet IB 2001. Zie art. 13a, lid 2, 
onderdeel f, Uitv.reg. IB 2001. Zie ook onderdeel 4 van het besluit van de staatssecretaris van 
Financiën van 18 juli 2008, nr. CPP2008/163M, V-N 2008/38.26. Dit onderdeel bevat een goedkeu-
ring voor het geval een firmant overlijdt en de overblijvende firmanten zijn onderneming krach-
tens een overnemings- dan wel toedelingsbeding overnemen of krachtens verblijvingsbeding ver-
krijgen. De situatie kan zich dan voordoen dat de onderneming gedurende enige tijd tot de nala-
tenschap behoort, zodat moet worden afgerekend op grond van art. 3.58 Wet IB 2001. De 
erfgenamen kunnen geen gebruikmaken van art. 3.62 Wet IB 2001, omdat zij niet voortzetten in 
de zin van die bepaling. De firmanten kunnen op hun beurt geen gebruikmaken van art. 3.63 
Wet IB 2001, zodat een goedkeuring noodzakelijk is. De goedkeuring ziet niet op situaties waarin 
de erfgenamen de onderneming zouden willen overdragen aan een werknemer.

222 Zie ook Meussen 2000a, § 6.
223 In gelijke zin Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), onderdeel 3.2.3.C.f; Spaanstra 1966, p. 46-47; 

Hofstra & Stevens, 1998, p. 148 en 149 en Groeneveld & Niessen 1999, p. 62.
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Bosch 19 november 1996, V-N 1998/16.22, p. 1538 betreffende de exploitatie van onroe-
rende zaken met welke activiteiten de rechtsvoorganger wel ondernemer was, maar de 
verkrijger niet. Het worden van medegerechtigde of terbeschikkingsteller gebeurt wel 
automatisch; de wil van de verkrijger is voor de kwalificatie van medegerechtigde of ter-
beschikkingsteller niet relevant.

Aan de voortzetting is geen termijn verbonden. In theorie is het mogelijk dat de voortzet-
ter bijvoorbeeld slechts één maand de onderneming drijft en vervolgens de onderneming 
verkoopt aan een ander. Dit is geen reden om de doorschuifregeling te weigeren. Indien 
echter op voorhand duidelijk is dat de overnemer de onderneming zal doorverkopen of 
zal staken, wordt de overnemer geen ondernemer. Hierdoor is geen sprake van voortzet-
ten en kan niet worden doorgeschoven.224 Dit laatste geldt naar mijn mening ook als de 
verkrijger van een medegerechtigdheid of een ter beschikking gesteld vermogensbestand-
deel het voornemen heeft om de medegerechtigdheid of het ter beschikking gestelde ver-
mogensbestanddeel te vervreemden.

3.3.3.1.3 Rechtstreeks voortzetten
In art. 3.62 Wet IB 2001 is uitdrukkelijk bepaald dat de onderneming rechtstreeks moet 
worden voortgezet. Rechtstreeks voortzetten houdt in dat de bedrijfsopvolger winst uit onder-
neming moet genieten vanaf het moment dat duidelijk is dat hij de onderneming, de 
medegerechtigdheid of het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel heeft verkre-
gen. De verkrijgers hoeven dus niet vanaf dag één na het overlijden de onderneming voort 
te zetten.225 Het rechtstreeks voortzetten van de onderneming kan ook plaatsvinden 
nadat de verdeling van de nalatenschap heeft plaatsgevonden. Als in de tussentijd echter 
een andere erfgenaam dan de uiteindelijke voortzetter zich (ook) als ondernemer heeft 
gedragen, kan de vraag worden gesteld of dan ook nog sprake is van rechtstreeks voort-
zetten.226

3.3.3.2 Tabel voorwaarden

224 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 21-22, V-N BP 21/15.3 p. 3689. In gelijke zin Jansen 
2005c, § 2.4.1 ten aanzien van de doorschuifregeling bij leven ex art. 3.63 Wet IB 2001. Zie ook 
onderdeel B.5 van het inmiddels vervangen Vraag-en-antwoordenbesluit van de staatssecretaris 
van Financiën van 24 mei 2004, nr. CPP2004/1225M, NTFR 2004/842. Dit onderdeel is in het nieuwe 
besluit van de staatssecretaris van Financiën van 18 juli 2008, nr. CPP2008/163M, V-N 2008/38.26 
niet meer opgenomen.

225 Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), onderdeel 3.2.32.B.3.1.1.
226 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 306, nr. 6, p. 22 met betrekking tot de uitleg van de term recht-

streeks voortzetten in art. 35b SW 1956. Aangezien de terminologie van de SW 1956 is gebaseerd 
op die van de Wet IB 2001, meen ik dat deze uitleg ook geldt voor art. 3.62 Wet IB 2001. Zie ook 
Dijkstra 2002, p. 7.

Rechtsvoorganger • IB-ondernemer, medegerechtigde of terbeschikkingsteller

Object • onderneming, medegerechtigdheid of ter beschikking gesteld ver-
mogen

Verkrijger • rechtstreeks voortzetten als ondernemer, als medegerechtigde, of 
als terbeschikkingsteller; hieraan is geen termijn verbonden

Moment • bij overlijden

Titel • krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht of verdeling nala-
tenschap

Overig • op gezamenlijk verzoek bij aangifte
• alle voortzetters moeten kiezen voor doorschuiven
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3.3.3.3 Ratio

3.3.3.3.1 Reactie op eindafrekening
Het motief achter art. 3.62 lijkt vooral ingegeven te zijn door het feit dat het overlijden 
van de onderneming leidt tot afrekenen op grond van art. 3.58, lid 1, Wet IB 2001. Deze 
stakingsfictie was reeds opgenomen in art. 15, lid 1, Wet IB 1964 en daarvoor in art. 7, 
lid 2, Besluit IB 1941, welk artikel te vergelijken is met het huidige art. 3.8 Wet IB 2001 
(totaalwinst). Art. 7, lid 2, Besluit IB 1941 was ingevoerd om een heffingslek bij overlijden 
te voorkomen:227

‘Bij de bestaande wettelijke regeling vindt bij overlijden geen eindafrekening 
plaats (...). De stille reserves blijven thans dus onbelast bij de erflater. De recht-
verkrijgenden hebben weinig reden om de stille reserves over te nemen door te 
beginnen met boekwaarden welke beneden de geldswaarde liggen. Een wette-
lijke regeling welke het sluitend maken van de belastingheffing zoekt aan de 
kant van de rechtverkrijgenden ware gecompliceerd, niet afdoende – omdat bij 
scheiding en deling de uit het bedrijf tredenden toch weer winst behalen –, en 
leidt tot onbevredigende situaties in verband met het successierecht. Het dich-
ten van de gaping moet dus geschieden van de zijde van de erflater uit: aldus is 
bij artikel 7, tweede lid, de kwestie geregeld. Dit heeft het billijkheidsvoordeel, 
dat de belasting (...) dan tevens de nalatenschap verkleint, en daardoor tevens 
voor alle erfgenamen het successierecht vermindert.’

3.3.3.3.2 Doorschuifregeling bij Belastingherziening 1950 afgewezen
Hoewel veel leden van de Tweede Kamer konden instemmen met de gedachte dat bij over-
lijden eindafrekening moest volgen, meenden zij tevens dat deze bepaling ernstige gevol-
gen met zich zou meebrengen voor de kinderen of de erfgenamen van de overleden eige-
naar van een eenmanszaak:228

‘Zij zullen, naast het successierecht, zulke enorme bedragen aan inkomsten en 
ondernemingsbelasting kunnen worden verschuldigd, dat het voor hen her-
haaldelijk onmogelijk zal worden het bedrijf voort te zetten.’

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, werd vanuit de Tweede Kamer de suggestie 
gedaan om voor de erfgenamen een, al dan niet verplichte, doorschuifregeling in te voe-
ren. Hierop werd afwijzend gereageerd omdat het afrekenen van de belasting over voor-
delen, die gedurende het leven van een overleden ondernemer onbelast zijn gebleven, 
gelet op het persoonlijke karakter van de inkomstenbelasting, principieel de enig juiste 

227 Kamerstukken II, 1948-1949, 1251, nr. 3, p. 8. De voorgestelde wijziging was eerder opgenomen 
in het dekkingsplan voor de uitkeringen wegens materiële oorlogsschaden (Kamerstukken II, 
1947-1948, 705, nr. 3, § 13). Het heffingslek was ontstaan door twee onder het Besluit 1941 gewe-
zen arresten. In HR 24 november 1943, B 7740 besliste de Hoge Raad dat het overlijden van de 
ondernemer gevolgd door voortzetting van het bedrijf door de erfgenamen geen ondernemings-
handeling impliceert. In HR 2 april 1947, B 8335 besliste de Hoge Raad dat de voortzettende erf-
genamen de onderneming op hun openingsbalans mogen actvieren tegen de waarde in het eco-
nomische verkeer. Ter voorkoming van dit heffingslek werd in art. 7, lid 2, Besluit IB 1941 bepaald 
dat ‘voordelen uit een bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep, welke niet reeds ingevolge 
de regelingen, geldende voor de jaarlijkse winst, in aanmerking worden genomen – zoals ver-
schillen tussen de geldswaarde en de fiscale boekwaarde van tot het bedrijfsvermogen behorende 
zaken – behoren tot de winst van het laatste jaar waarover hier te lande belastbare winst wordt 
genoten door degene voor wiens rekening het bedrijf of beroep wordt uitgeoefend’. Dit artikel 
had dus tot doel dat er steeds een eindafrekening moet plaatsvinden, indien een bedrijf of beroep 
voor het vervolg buiten het bereik van de Nederlandse belastingheffer komt te vallen. Hierbij 
werd niet alleen aan de overlijdenssituatie gedacht, maar ook aan de emigratie van de onderne-
mer. Kamerstukken II, 1949-1950, 1251, nr. 9, p. 42 en 43.

228 Kamerstukken II, 1948-1949, 1251, nr. 6, p. 23.
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uitwerking is.229 Tegelijkertijd bestond begrip voor de in de Tweede Kamer genoemde 
bezwaren. Toch werd de suggestie voor de invoering van een doorschuifregeling, naast het 
genoemde principiële uitgangspunt, om meerdere redenen afgewezen. Ten eerste zou de 
regeling te complex worden. Ten tweede zou een doorschuifregeling slechts ten dele een 
oplossing geven, omdat de verdeling van de nalatenschap naar één opvolgende erfgenaam 
ertoe zou leiden dat de andere erfgenamen winst realiseren. Hierdoor zou van de regeling 
de prikkel kunnen uitgaan de onderneming onverdeeld te houden. Ten derde zou het 
voordeel voor het successierecht (thans erfbelasting) verloren gaan, omdat de inkomsten-
belasting in geval van een doorschuifregeling niet in aftrek komt op de nalatenschap.230 
Ten slotte werd nog aangegeven dat de kinderen van de erflater geneigd zouden zijn de 
onderneming voort te zetten, ook indien zij niet geschikt zijn om de leiding daarvan over 
te nemen.231 Daarom werd een andere oplossing voorgesteld voor de door de Tweede 
Kamer genoemde bezwaren van de eindafrekening. De inkomstenbelasting behaald over 
de overlijdenswinst zou mogen worden voldaan in vijf jaarlijkse termijnen.232 Samen met 
het feit dat de overlijdenswinst belast zou zijn met 20% werd een en ander als een 
afdoende oplossing beschouwd.

3.3.3.3.3 Doorschuifregeling bij Wet IB 1964 ingevoerd
Bij de parlementaire behandeling van de Wet IB 1964 heeft de wetgever nogmaals aange-
geven dat een eindafrekening bij overlijden moet volgen.233 Vervolgens werd ervoor geko-
zen om voor afrekening bij overlijden, en overigens ook in geval van emigratie, aparte 
afrekeningsficties in de wet op te nemen.234 Aangezien het voorkomen van een heffings-
lek en niet de vaststelling van de subjectieve draagkracht van de overleden ondernemer 
bij de invoering van de fictieve staking voorop heeft gestaan, kon volgens de wetgever 
afrekening achterwege blijven als de claim gewaarborgd bleef:235

‘Zoals reeds in § 3 van deze memorie werd uiteengezet kan anderzijds fiscale 
afrekening achterwege blijven, indien en voor zover de nieuwe eigenaren (...) de 
onderneming (...) rechtstreeks voortzetten met onveranderde aanhouding van 
de oude boekwaarden en met instandhouding van de gevormde reserves.’

Voor de koerswijziging ten aanzien van het standpunt dat bij de Belastingherziening 1950 
ter zake nog was ingenomen (zie § 3.3.3.3.2), worden geen argumenten gegeven. Nadat de 
Tweede Kamer het bezwaar uitte dat op deze wijze de belastingheffing over stille reserves 
naar een onbekend tijdstip in de toekomst werd verschoven, gaf de wetgever de volgende 
twee argumenten om de doorschuifregeling te rechtvaardigen:236

‘Voor het overige staan tegenover vermeld bezwaar allereerst het algemene eco-
nomische belang dat de continuïteit van de onderneming wordt bevorderd 

229 Kamerstukken II, 1948-1949, 1251, nr. 8, p. 37.
230 Zie ook Kamerstukken II, 1949-1950, 1251, nr. 13, p. 50 waar is aangegeven dat bij een doorschuif-

regeling eerst successierecht zal moeten worden betaald over de hele nalatenschap zonder aftrek 
van de verschuldigde inkomstenbelasting en later nog eens inkomstenbelasting bij de verkoop 
van de onderneming.

231 Kamerstukken II, 1949-1950, 1251, nr. 13, p. 50.
232 Het was ook mogelijk om de inkomstenbelastingschuld in één keer af te lossen. In dat geval werd 

een korting van 8% op de eerder bedoelde belasting verleend. Een en ander was opgenomen om 
uitvoeringstechnische redenen. Kamerstukken II, 1948-1949, 1251, nr. 8, p. 37.

233 Kamerstukken II, 1958-1959, 5380, nr. 3, p. 37.
234 Kamerstukken II, 1958-1959, 5380, nr. 3, p. 37. Een apart afrekeningsartikel lijkt gegeven de 

redactie van toenmalig art. 7 (oud) Wet IB 1964 en thans art. 3.8 Wet IB 2001 niet nodig. Zie Rij-
kers 1988, p. 338-339. Zie ook § 10.3.3.

235 Kamerstukken II, 1957-1958, 5380, nr. 3, p. 38. Zie ook Aardema 1987, p. 15 en 29; Van Vijfeijken 
2000, p. 31 en Hoogeveen 2000a, § 3.2.

236 Kamerstukken II, 1962-1963, 5380, nr. 19, p. 38.

Hoogeveen.book  Page 88  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 89

voorts ook de noodzaak om in geval van overlijden van de ondernemer een one-
reuze belastingdruk te vermijden.’

Het bevorderen van de continuïteit van de onderneming was dus niet de hoofdreden bij 
de invoering van een doorschuifregeling bij overlijden, maar heeft daarbij wel een rol 
gespeeld. In hoeverre het overlijdenstarief van 20% in combinatie met een betalingsrege-
ling in vijf jaarlijkse termijnen niet voldoende was om de twee genoemde problemen weg 
te nemen, is niet inzichtelijk gemaakt. Zie hierover nader § 10.3.

Deze faciliteit is alleen van toepassing indien sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.3.4 Doorschuifregeling bij leven winstsfeer

3.3.4.1 Werking
Bij de overdracht van een onderneming tijdens leven vindt bij de overdrager in beginsel 
afrekening plaats over het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde van de 
onderneming ten tijde van de overdracht. Art. 3.63 Wet IB 2001 biedt echter de mogelijk-
heid om afrekening achterwege te laten en de inkomstenbelastingclaim door te schuiven 
naar de bedrijfsopvolger. De voortzetter moet een werknemer of medeondernemer zijn 
en minimaal 36 maanden in de objectieve onderneming werkzaam zijn geweest. De 
bedrijfsopvolger gaat verder met de boekwaarde van de overdrager. Op deze manier blijft 
de claim behouden. De bedrijfsopvolger moet de onderneming voortzetten. Wanneer 
sprake is van voortzetten, is besproken in § 3.3.3.1.2. Anders dan bij art. 3.62 Wet IB 2001 
wordt alleen geëist dat wordt voortgezet en niet dat rechtstreeks wordt voortgezet. Dit is 
ook niet nodig, omdat in geval van een overdracht bij leven het rechtstreeks voortzetten 
voldoende is gewaarborgd, omdat de onderneming bewust wordt overgedragen aan en 
wordt overgenomen door de beoogde opvolger. De doorschuifregeling is niet van toepas-
sing in geval van een terbeschikkingsteller.

3.3.4.2 Tabel voorwaarden

3.3.4.3 Ratio

3.3.4.3.1 Inleiding
Tot 1 januari 2001 bestond er alleen een doorschuifregeling bij leven indien de overdracht 
plaatsvond binnen de familie. Deze doorschuifregeling was opgenomen in art. 17 (oud) 
Wet IB 1964 (§ 3.3.4.3.2). Deze doorschuifregeling is met ingang van 2001 vervangen door 
een doorschuifregeling voor medeondernemers (§ 3.3.4.3.3), en met ingang van 2002 uit-
gebreid met overdrachten aan werknemers (§ 3.3.4.3.4). Een meer generieke doorschuif-
regeling is steeds afgewezen (§ 3.3.4.3.5).

Rechtsvoorganger • IB-ondernemer of medegerechtigde

Object • (zelfstandig deel van een) onderneming of medegerechtigdheid

Verkrijger • ten minste drie jaar werknemer en/of medeondernemer in objec-
tieve onderneming ten tijde van de overdracht

• voortzetten als ondernemer of medegerechtigde; hieraan is geen 
termijn verbonden

Moment • overdragen bij leven en onder voorwaarden ook bij overlijdena

a Zie art. 13a, lid 2, onderdeel f, Uitv.reg. IB 2001. Zie ook onderdeel 4 van het besluit van de staats-
secretaris van Financiën van 18 juli 2008, nr. CPP2008/163M, V-N 2008/38.26.

Titel –

Overig • op gezamenlijk verzoek
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3.3.4.3.2 Doorschuifregeling bij leven winstsfeer binnen de familie
De invoering van art. 17 (oud) Wet IB 1964 met ingang van 1 januari 1965 is onlosmakelijk 
verbonden met de per die datum ingevoerde doorschuifregeling bij overlijden die in 
§ 3.3.3 is besproken. De doorschuifregeling beoogt de overdracht van de onderneming op 
een passender tijdstip te laten plaatsvinden dan bij het overlijden van de ondernemer.237 
Een doorschuifregeling bij leven in de aanmerkelijkbelangsfeer werd op dat moment 
niet ingevoerd, terwijl daarvoor naar mijn mening hetzelfde geldt. Met ingang van 1 janu-
ari 2010 is uiteindelijk toch een doorschuifregeling bij leven in de aanmerkelijkbelang-
sfeer ingevoerd (zie § 3.3.13).

De wetgever verbond in eerste instantie aan art. 17 (oud) Wet IB 1964 de voorwaarde dat 
de overdracht ook commercieel tegen boekwaarde moest plaatsvinden. De reden was dat 
anders gerealiseerd inkomen niet zou worden belast bij het subject waar het thuishoort. 
Deze eis is op het laatste moment vervallen omdat doorschuiving anders alleen kon 
plaatsvinden indien de voortzetter werd bevoordeeld en de andere potentiële erfgenamen 
dus zouden worden benadeeld. Hierdoor zou de overdracht bij leven juist niet worden 
gestimuleerd.238 Opvallend is overigens dat de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbe-
langsfeer bij leven die met ingang van 1 januari 2010 is ingevoerd alleen van toepassing 
is voor zover sprake is van een gift. In die situatie kan doorschuiving dus wel alleen plaats-
vinden indien andere erfgenamen worden benadeeld.

Bij de invoering van de doorschuifregeling kon er alleen gebruik van worden gemaakt 
indien de onderneming werd overgedragen aan een kind. Aan de overdragende onderne-
mer werd verder de eis gesteld dat hij minimaal 65 jaar oud was, of dat hij voor minimaal 
45% arbeidsongeschikt was. Met ingang van 1 juli 1983 is de overdrachtsleeftijd verlaagd 
naar 55 jaar, werd een geruisloze overdracht van een gedeelte van de onderneming moge-
lijk en werd de kring van verwanten uitgebreid tot kleinkinderen. Deze kring werd met 
ingang van 1 januari 1990 verder uitgebreid met de echtgeno(o)t(e) van de ondernemer. 
Hiermee werd beoogd de oprichting van de man-vrouwfirma te vergemakkelijken.239

3.3.4.3.3 Doorschuifregeling bij overdracht aan medeondernemer
Met ingang van 1 januari 2001 is in art. 3.63 Wet IB 2001 een doorschuifregeling opgeno-
men die het mogelijk maakt om de onderneming geruisloos door te schuiven naar mede-
ondernemers. Dit is gebeurd naar aanleiding van een voorstel van een werkgroep onder 
leiding van W.J. Vossers (hierna: Werkgroep-Vossers) om de doorschuifregeling van art. 17 
(oud) Wet IB 1964 toegankelijk te maken voor bedrijfsopvolgingen waarbij de opvolger 
drie jaar mede de onderneming heeft gedreven.240 De wetgever heeft dit voorstel overge-

237 Kamerstukken II, 1961-1962, 5380, nr. 16, p. 16 en Kamerstukken II, 1962-1963, 5380, nr. 19, p. 38. 
In het oorspronkelijke wetsvoorstel 5380 ontbrak art. 17 (oud) Wet IB 1964 nog.

238 Aardema vindt aan de ene kant de uiteindelijke keuze van de wetgever dan ook een gelukkige 
keuze. Aan de andere kant vraagt hij zich naar mijn mening terecht af of de regeling naar haar 
strekking niet over haar doel heen schiet in die gevallen waarin de overdracht plaatsvindt aan een 
opvolgend kind, dat heel wel in staat is om in liquide vorm de koopsom te voldoen en dat ook 
doet. Aardema 1987, p. 30-31.

239 Kamerstukken II 1987-1988, 20 595, nr. 3, p. 15-16. Volgens Jansen heeft deze uitbreiding geleid 
tot een hausse aan man-vrouwfirma’s. Jansen 2005b en Jansen 2005d, § 2.1.

240 De Werkgroep-Vossers heeft dit voorstel gedaan in haar op 25 juni 1999 verschenen rapport Belas-
tingen Bedrijfsleven 21e eeuw, p. 8-9. In de Werkgroep-Vossers waren vertegenwoordigd de Ministe-
ries van Financiën, Landbouw en Economische Zaken, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO-Neder-
land. De Werkgroep-Vossers had de opdracht maatregelen uit te werken gericht op de versterking 
en de verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse economie. Leidraad voor de 
Werkgroep-Vossers was het in juli 1998 gepubliceerde rapport Een duwtje in de rug, van een soort-
gelijke werkgroep onder voorzitterschap van J.C. Oort (hierna Werkgroep-Oort II), die tot doel had 
de fiscale tegemoetkomingen in de winstsfeer op hun werking te beoordelen. In de Werkgroep-
Oort II waren naast de hiervoor genoemde vertegenwoordigers ook de belastingadviseurs (NOB, 
Fb en CB) vertegenwoordigd. In V-N 1998/38.3, p. 3184 e.v. is een samenvatting van het rapport en 
de aanbevelingen gepubliceerd. Zie voor een bespreking van dit rapport Jansen 1999a.
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nomen, mede vanwege de mogelijke strijd van art. 17 (oud) Wet IB 1964 met het gelijk-
heidsbeginsel.241

Uit de memorie van toelichting blijkt dat de doorschuifregeling tot doel heeft bestaande 
knelpunten bij de bedrijfsopvolging weg te nemen.242 Uit het persbericht van 27 juni 
2000, nr. 00/146, V-N 2000/29.1 dat bij de memorie van toelichting is uitgegeven, blijkt dat 
de staatssecretaris met name knelpunten in de sfeer van het MKB op het oog heeft. Welke 
knelpunten dat zijn, maakt het persbericht noch de memorie van toelichting duidelijk. 
Waarschijnlijk wordt gedoeld op financieringsproblemen. De doorschuifregeling zorgt 
ervoor dat de overnamesom lager is dan dat deze zou zijn bij afrekening. Dit moet leiden 
tot een financierings- en liquiditeitsvoordeel.243

Uit de memorie van toelichting blijkt wel dat met de doorschuifregeling ex art. 3.63 
Wet IB 2001 drie effecten worden beoogd.244 Ten eerste moet de doorschuifregeling de 
continuïteit van de onderneming verbeteren. Ten tweede kan de participatie van de over-
drager gedurende de driejaarsperiode een gunstig effect hebben op de vermogenspositie 
van de onderneming. Ten derde kan de doorschuifregeling bijdragen aan een kwalitatief 
betere bedrijfsovername. Met name aan dit laatste aspect wordt aandacht besteed. Hieruit 
zou kunnen worden afgeleid dat de kwaliteit van de bedrijfsopvolging als een belangrijk 
knelpunt wordt gezien. Enige onderbouwing voor het bestaan van een dergelijk knelpunt 
ontbreekt.245

Met de invoering van deze doorschuifregeling en het vervallen van de doorschuifregeling 
binnen de familiesfeer lijkt het verband tussen de doorschuifregeling bij leven en de door-
schuifregeling bij overlijden minder aanwezig te zijn. Op opmerkingen vanuit de Tweede 
Kamer om de doorschuifregeling bij leven binnen de familie te laten bestaan, geeft de 
staatssecretaris aan dat de doorschuifregeling ex art. 3.63 Wet IB 2001 ook kan worden 
gebruikt binnen de familiesfeer.246 Hierbij past het volgens hem niet om geen nadere 
voorwaarden te stellen aan deze opvolger binnen de familie zoals dat wel het geval is bij 
een overdracht aan een medeondernemer die geen familielid is.247

3.3.4.3.4 Doorschuifregeling bij overdracht aan werknemer
Uit de parlementaire behandeling bij de invoering van art. 3.63 Wet IB 2001 blijkt dat de 
staatssecretaris geen voorstander was van de gedachte om doorschuiving naar werkne-
mers eveneens mogelijk te maken.248 Naar zijn inzicht kon van werknemers niet worden 
gezegd dat er directe financiële betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de onderne-

241 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 8. In de literatuur bestond op grond van het arrest 
HR 26 maart 1997, BNB 1997/186 nauwelijks twijfel, dat art. 17 (oud) Wet IB 1964 in strijd zou zijn 
met het gelijkheidsbeginsel. Zie Brink 1997, § 2.3; Hofstra & Stevens, 1998, p. 315 en Kavelaars-
Niekoop & Labohm, 1997. Zie ook Zwemmer in zijn noot bij het arrest BNB 1997/186. Gegeven de 
motivering van de wetgever bij de invoering van de doorschuifregeling bij leven is het echter ook 
niet ondenkbeeldig dat de rechter zou hebben geoordeeld dat de wetgever binnen zijn beoorde-
lingsvrijheid is gebleven door de doorschuifregeling te beperken tot potentiële erfgenamen en 
verkrijgers krachtens huwelijksvermogensrecht.

242 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 8.
243 Zie o.a. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 20 en Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, 

nr. 14, p. 37-38. Zie voor nuanceringen op dit punt § 15.2.
244 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 8.
245 Rapport Erasmus Universiteit/SRA Rotterdam 2003 (Albregtse e.a.), p. 21.
246 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 22 en Kamerstukken I, 2000-2001, 27 209, nr. 89b, 

p. 4-5.
247 Overigens kan ook nog worden vermeld dat de beperking tot de familiegroep mogelijk in strijd 

was met het gelijkheidsbeginsel. Gegeven de motivering van de wetgever bij de invoering van de 
doorschuifregeling bij leven is het echter ook niet ondenkbeeldig dat de rechter zou hebben 
geoordeeld dat de wetgever binnen zijn beoordelingsvrijheid is gebleven door de doorschuifrege-
ling te beperken tot potentiële erfgenamen en verkrijgers krachtens huwelijksvermogensrecht.

248 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 20.
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ming aanwezig was. Daarnaast wees hij op het nadeel dat er vele gradaties in het type 
werkzaamheden en het aantal gewerkte uren mogelijk zijn. Wel zei hij naar aanleiding 
van de motie-Hindriks en De Vries toe een inventarisatie te maken van mogelijke alterna-
tieven tot een flexibeler variant van de voorgestelde doorschuifregeling, waarbij in ieder 
geval zou worden onderzocht of overdrachten aan werknemers ook tot de doorschuifre-
geling toegelaten zouden moeten worden.249 Uiteindelijk is door het aangenomen amen-
dement-Giskes bij de behandeling van het Belastingplan 2002 de doorschuifregeling uit-
gebreid met overdrachten aan werknemers.250 In de daarna verschenen notitie naar aan-
leiding van de motie-Hindriks en De Vries blijkt dit ook volgens de staatssecretaris de 
enige wenselijke uitbreiding te zijn.251 De doorschuifregeling naar werknemers is met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 in werking getreden bij koninklijk besluit van 
18 maart 2002.252

3.3.4.3.5 Generieke doorschuifregeling afgewezen
Bij de wijziging van art. 17 (oud) Wet IB 1964 in art. 3.63 Wet IB 2001 is de vraag aan de 
orde gekomen of het mogelijk zou zijn om een generieke doorschuifregeling in te voeren. 
De meerderheid van de Werkgroep-Oort II was daar bijvoorbeeld een voorstander van. De 
werkgroep kon echter geen overeenstemming bereiken op dit punt vanwege de forse 
inbreuk die daarmee zou worden gemaakt op het realisatiebeginsel, aangezien ook zou 
mogen worden doorgeschoven als er geen liquiditeitsproblemen zijn.253 De Werkgroep-
Vossers meent dat een generieke doorschuifregeling niet mogelijk is vanwege de forse 
inbreuk op goed koopmansgebruik en vanwege de budgettaire consequenties. Vandaar 
dat de werkgroep met het voorstel kwam om de doorschuifregeling te beperken tot over-
drachten aan medeondernemers. De wetgever heeft dit voorstel overgenomen in het wets-
voorstel ‘Ondernemerspakket 2001’.254 De Raad van State adviseerde vervolgens om toch 
een generieke doorschuifregeling in te voeren, in die zin dat de doorschuifregeling geen 
eisen zou moeten stellen aan de kwaliteit van de overnemer, maar wel alleen van toepas-
sing zou zijn indien de koopsom voor de onderneming schuldig zou worden gebleven, ten-
einde een verlichting van liquiditeitsproblemen te bieden.255 Hierdoor zou volgens de 
Raad tevens het verband met de doorschuifregeling bij overlijden blijven bestaan, hetgeen 
de oorspronkelijke grond was om tot de invoering van een doorschuifregeling tijdens 
leven over te gaan (zie § 3.3.4.3.2). De wetgever heeft afwijzend gereageerd op het advies 
van de Raad, mede vanwege de forse inbreuk die de doorschuifregeling zou maken 
op goed koopmansgebruik.256 Deze motivering is weinig overtuigend, omdat art. 3.63 
Wet IB 2001 in zijn huidige vorm ook van toepassing is indien wordt overgedragen tegen 
een schuldig gebleven koopsom en zelfs ook indien de koopsom direct wordt ontvan-
gen.257 De aangebrachte beperkingen tot overdrachten aan medeondernemers en werkne-
mers lijken dan ook meer te zijn ingegeven door het feit dat budgettaire beperkingen de 

249 Handelingen II, 2000-2001, 27 209, p. 20-1559. De genoemde motie is opgenomen in Kamerstuk-
ken II, 2000-2001, 27 209, nr. 20. Overigens was er ook een amendement ingediend waarin werd 
voorgesteld art. 3.63 Wet IB 2001 tevens mogelijk te maken voor overdrachten aan werknemers. 
Amendement van de leden Giskes en Reitsma ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 18. Kamer-
stukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 24. Dit amendement is niet aangenomen.

250 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 034, nr. 15.
251 Brief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer van 15 januari 2002, 

nr. WDB2001/766, V-N 2002/6.13.
252 KB van 18 maart 2002, Stb. 2002, 168, V-N 2002/19.19.
253 Rapport Een duwtje in de rug 1998, p. 17. Mocht deze verruiming budgettair niet haalbaar zijn, dan 

wenst een groot deel van de werkgroep afschaffing van de doorschuiffaciliteit van art. 17 (oud) 
Wet IB 1964. Een klein deel van de werkgroep daarentegen bepleit in dat geval een uitbreiding 
van de doorschuifregeling tot derdegraads verwanten.

254 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 2.
255 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 5-6.
256 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 8.
257 Zie ook § 10.4.2.
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invoering van een generieke doorschuifregeling niet mogelijk maakte.258 Staatssecretaris 
Bos merkt bijvoorbeeld op:259

‘Er is nogal wat gezegd over de mate waarin het gelijkheidsbeginsel problemen 
oplevert, als de familiesfeer alsnog wordt toegevoegd aan dit geheel. Alle voor-
stellen van de Kamer over dit punt, over werknemers, werknemers met een 
meewerkurencriterium, continuering na doorschuiven of het toevoegen van 
familie, kosten geld, omdat de groep die een beroep kan doen op deze faciliteit, 
groter wordt gemaakt. Dat geld heb ik niet, tenzij ik het ergens anders weghaal.’

In gelijke zin De Vries van de VVD in de Tweede Kamer:260

‘De VVD-fractie wil ook weten in welke gevallen de driejaarstermijn niet van 
toepassing is. Misschien kan de staatssecretaris daar schriftelijk dan wel mon-
deling wat verduidelijking over geven. Wij hebben ook gekeken of wij über-
haupt van die driejaarstermijn af kunnen. Het probleem is bekend. Je moet drie 
jaar medeondernemer zijn, waardoor er feitelijk drie jaar lang twee kapiteins 
op een schip zijn. Wij hebben de indruk dat dit in de praktijk tot problemen kan 
leiden. Maar tijdens de voorbereiding werden wij geconfronteerd met een 
mogelijke budgettaire derving van zo’n 300 miljoen. Dan ben je al gauw uitge-
praat, want wij willen dat niet ten koste laten gaan van andere voorstellen in 
dit pakket.’

Er bestond dus een voorkeur voor een generieke doorschuifregeling. Daarvoor ontbrak 
eenvoudigweg het geld, zodat beperkingen moesten worden en ook zijn aangebracht.261 
Het lijkt er op dat vervolgens de motivering voor de aangebrachte beperking ‘erbij is 
gezocht’.262 In ieder geval wordt het beoogde effect van de wetgever onvoldoende geborgd 
door de eisen die art. 3.63 Wet IB 2001 stelt. Er worden noch aan de kwaliteit van de werk-
zaamheden, noch aan de omvang van het medeondernemerschap, noch aan het aantal 
uren dat de beoogde opvolger in de onderneming werkzaam moet zijn, eisen gesteld.263 
In zoverre kan evenmin weinig waarde aan de gegeven argumenten worden toegekend.

Deze faciliteit is alleen van toepassing als sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.3.5 Stakingsaftrek bij staking IB-onderneming

3.3.5.1 Werking
Indien een IB-ondernemer zijn onderneming staakt heeft hij op grond van art. 3.79 Wet 
IB 2001 recht op stakingsaftrek. De stakingsaftrek is gelijk aan de stakingswinst met 
een maximum van € 3.630. Een ondernemer heeft eenmaal per leven recht op de stakings-

258 Dat budgettaire overwegingen een belangrijke rol hebben gespeeld, blijkt onder andere uit de 
memorie van toelichting, Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 8. Reeds in het Rapport 
Een duwtje in de rug, geeft de Werkgroep-Oort II aan dat een generieke doorschuifregeling niet tot 
de mogelijkheden behoort, aangezien de invoering in de eerste jaren gepaard zou gaan met een 
belasting- en premiederving van enkele honderden miljoenen guldens per jaar. Rapport Een duwtje 
in de rug 1998, p. 17. In V-N 1998/38.3, p. 3184 e.v. is een samenvatting van het rapport en de aan-
bevelingen gepubliceerd. Zie voor een bespreking van dit rapport Jansen 1999a. Jansen merkt op 
dat de onderbouwing van dit bedrag ontbreekt. Jansen 1998, § 2.

259 Handelingen II, 2000-2001, nr. 20, p. 1558.
260 Handelingen II, 2000-2001, nr. 20, p. 1545.
261 Jansen vraagt zich overigens af waarop deze angst is gebaseerd. Hij kan zich nauwelijks voorstel-

len dat tussen onafhankelijke derden massaal geruisloos zal worden doorgeschoven, omdat de 
wil zal ontbreken om een nauwelijks op juiste waarde te schatten fiscale claim over te nemen. 
Jansen 2005b, § 3.1. Zie hierover nader § 15.4.3.

262 Zie voor een kritische beschouwing ter zake Jansen 2000.
263 Zie ook o.a. Van Arendonk 2000; Rapport Erasmus Universiteit/SRA Rotterdam 2003 (Albregtse 

e.a.), p. 21 en Ruijschop 2003, § 5.2.2. Zie ook § 15.3 en § 15.4.4.
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aftrek en alleen bij een gehele staking. Hij moet bovendien voldoen aan het urencrite-
rium. De stakingsaftrek staat om die reden niet open voor de medegerechtigde tot een 
onderneming. Dit geldt – anders dan bijvoorbeeld bij art. 3.129, lid 4, Wet IB 2001 het 
geval is (zie § 3.3.6) – ook als de medegerechtigdheid een voortzetting vormt van een eer-
der voor zijn rekening gedreven onderneming, waarbij hij in zijn hoedanigheid van 
ondernemer wel voldeed aan het urencriterium.264 De terbeschikkingsteller komt even-
min voor de faciliteit in aanmerking. Indien de onderneming is verkregen met toepassing 
van art. 3.62 of art. 3.63 Wet IB 2001, moet de overdrager de onderneming minimaal drie 
jaar voor eigen rekening hebben gedreven om in aanmerking te komen voor de stakings-
aftrek.

3.3.5.2 Tabel voorwaarden

3.3.5.3 Ratio
In de Wet IB 1964 was een stakingsvrijstelling opgenomen, die ruimer was dan de huidige 
stakingsaftrek. In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de Wet IB 2001 was de stakings-
vrijstelling geheel vervallen. Het argument daarvoor was dat de doelstelling van de sta-
kingsvrijstelling, te weten het voorkomen van geschillen over kleinigheden, aan beteke-
nis had ingeboet en dat vraagtekens konden worden gezet bij het nut van de vrijstelling 
voor de economische structuur.265 In de tweede nota van wijziging is de stakingsfaciliteit 
desondanks weer – gedeeltelijk – in ere hersteld. Op voorspraak van de Werkgroep-Vos-
sers is de stakingsvrijstelling getransformeerd in de huidige stakingsaftrek.266 Volgens de 
Werkgroep-Vossers is de functie van deze stakingsaftrek ten eerste een verzachting bij de 
staking, mede in het licht van het vervallen van het bijzondere tarief bij staking. Ten 
tweede zou de aftrek een fiscale stimulans vormen voor het starten van nieuwe onderne-
mingen.

Deze faciliteit is ook van toepassing als er geen sprake is van een bedrijfsopvolging.

264 Zie voor kritiek op deze laatste uitsluiting Rapport Erasmus Universiteit/SRA Rotterdam 2003 
(Albregtse e.a.), p. 27 en bijlage 1, p. 4 en Hoogeveen 2004, § 2.4.1.

Rechtsvoorganger • IB-ondernemer die voldoet aan het urencriterium

Object • gehele onderneming

Verkrijger –

Moment • bij leven en bij overlijden

Titel –

Overig • gehele staking
• één keer tijdens leven
• indien de onderneming is verkregen met toepassing van art. 3.62 of 

art. 3.63 Wet IB 2001, moet de overdrager de onderneming minimaal 
drie jaar voor eigen rekening hebben gedreven

265 Kamerstukken II, 1999-2000, 26 727, nr. 3, p. 29, V-N BP21/1.5, p. 129. Overigens is de doelstelling 
van de stakingsvrijstelling niet zo eenduidig als de wetgever hier beweert. Vergelijk Van 
Dijck1965, p. 31 en 32 en Brüll 1964, p. 223. Een andere reden die de wetgever bij de invoering in 
1964 heeft genoemd, is het rekening houden met een inflatiecomponent. Volgens Stevens heeft 
dit argument de povere status van goeddoener, omdat ieder verband tussen bestaansduur van de 
onderneming en de omvang van het ondernemingsvermogen ontbrak. Stevens 2001, p. 393. Juist 
het ontbreken van een duidelijke ratio bracht Jansen in 1999 tot de conclusie dat de stakingsvrij-
stelling beter kon worden afgeschaft, te meer omdat de stakingsvrijstelling bewust werd opge-
zocht door bijvoorbeeld commanditaire vennoten en door het oprichten van zogenoemde man-
vrouwfirma’s. Jansen 1999a, § 4.4 en Jansen 1999b, § 7.4.

266 Rapport Belastingen Bedrijfsleven 21e eeuw 1999, p. 16.
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3.3.6 Premieaftrek voor (FOR-)lijfrente winstsfeer

3.3.6.1 Werking
Zowel voor ‘normale’ stakingswinst als voor de winst die ontstaat door de vrijval van de 
fiscale oudedagsreserve is het op grond van art. 3.128 en art. 3.129 Wet IB 2001 mogelijk 
een lijfrente te bedingen. De premies die moeten worden betaald voor deze lijfrenten zijn 
aftrekbaar in box 1; de uitkeringen zijn vervolgens belast in box 1. Feitelijk kan hierdoor 
een progressievoordeel worden behaald. De aftrek is beperkt tot een gemaximeerd deel 
van de stakingswinst.

In beginsel staat de aftrek alleen open voor ondernemers en niet voor medegerechtig-
den.267 Hierop bestaat één uitzondering. Deze doet zich voor indien de medegerechtigd-
heid een voortzetting vormt van de voormalige gerechtigdheid tot de onderneming als 
ondernemer (art. 3.129, lid 4, Wet IB 2001). De terbeschikkingsteller komt niet voor de faci-
liteit in aanmerking.

De lijfrente kan worden bedongen bij een erkende verzekeraar. Ook kan de lijfrente onder 
voorwaarden worden bedongen bij de overnemer van de onderneming, niet zijnde de 
echtgenoot van de overdrager (hierna: bedrijfsopvolgingslijfrente).268 Het bedingen van de 
lijfrente bij de opvolger is alleen mogelijk voor zover het stamrecht is bedongen als tegen-
prestatie voor de overdracht van de onderneming. In geval van een gift kan dus geen 
gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingslijfrente. De overnemer moet verder 
de intentie hebben om de onderneming voort te zetten. Als op voorhand vaststaat dat hij 
de onderneming zal overdragen, kan de overnemer niet optreden als kwalificerende ver-
zekeraar.269 Staat echter eenmaal vast dat de overnemer wil voortzetten en komt hij daar 
niet of slechts voor een korte periode aan toe, dan heeft de overdrager wel recht op pre-
mieaftrek. Bij een bedrijfsopvolging kan het voorkomen dat niet alle vermogensbestand-
delen aan de opvolger worden overgedragen. Ook voor de omvang van de stakingswinst 
die ziet op de naar privé onttrokken vermogensbestanddelen is premieaftrek toegestaan 
(HR 8 juli 1998, BNB 1998/280).

Voor de situatie waarin een belastingplichtige zijn onderneming staakt door overlijden, is 
in art. 3.131 Wet IB 2001 een speciale voorziening getroffen, zodat toch gebruik kan wor-
den gemaakt van de premieaftrek. Dit geldt op grond van een goedkeuring ook in het 
geval dat de ondernemer zijn onderneming heeft gestaakt en vervolgens overlijdt voordat 
hij een lijfrente heeft kunnen bedingen.270 De aftrek is daarbij gemaximeerd op het 
bedrag dat de overleden ondernemer bij leven als aftrek had kunnen genieten. Ook als de 
premie na 1 juli van het jaar volgend op het jaar van de staking is betaald, kan de premie 
in aftrek komen in het jaar van de staking. De premie kan hierdoor in aftrek worden 
gebracht in de stakingsaangifte van de inmiddels overleden ondernemer.

267 Alleen indien de ondernemer voldoet aan het urencriterium kan hij FOR opbouwen. Zie art. 3.69, 
lid 1, Wet IB 2001.

268 Zie art. 3.126, lid 1, onderdeel a, onder 2°, Wet IB 2001. De echtgenoot is sinds 1990 uitgesloten 
omdat de wetgever van mening is dat een stamrecht dat wordt bedongen bij de echtgenoot in de 
regel reële praktische betekenis zal missen. Zie voor kritiek hierop Cursus Belastingrecht (Inkomsten-
belasting), onderdeel 3.2.36.B.c; Ruijschop 2003, § 4 en Jansen 2005b, § 5.2.2.

269 HR 8 november 2000, BNB 2001/188 en HR 12 september 2003, BNB 2003/397-400. Overigens werd 
in deze arresten de onderneming overgedragen aan een bv waarvan de aandelen in handen waren 
van de voormalige IB-ondernemer. Dat is geen bedrijfsopvolging in de zin van dit onderzoek, 
maar doet aan het gegeven rechtsoordeel niet af.

270 Zie onderdeel 4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 28 december 2004, 
nr. CPP2004/633M, V-N 2005/6.11.

Hoogeveen.book  Page 95  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



96 Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

3.3.6.2 Tabel voorwaarden

3.3.6.3 Ratio
Vaak vormt het ondernemingsvermogen een appeltje voor de dorst voor de ondernemer; 
zijn oudedagsvoorziening ligt besloten in het ondernemingsvermogen. De aftrek is 
bedoeld om de ondernemer de gelegenheid te geven te voorzien in zijn oudedagsvoorzie-
ning.271 De reden dat de lijfrente ook kan worden bedongen bij de overnemer van de 
onderneming is om de overdracht in de familiesfeer niet te belemmeren. De lijfrente 
vormt de (gedeeltelijke) tegenprestatie voor de onderneming en daarvoor hoeft de over-
nemer dus geen directe financiering te regelen. Afgevraagd kan worden of het maatschap-
pelijk verantwoord is dat ten behoeve van de financiering van een bedrijfsopvolging de 
overdragende ondernemer wordt gestimuleerd om zijn pensioenkapitaal in de risicosfeer 
te laten zitten.

In de literatuur wordt aangegeven dat in de praktijk zelden gebruik wordt gemaakt van 
de bedrijfsopvolgingslijfrente, en al helemaal niet buiten de familiesfeer.272 Wel meent 
Ruijschop dat deze optie in de familiesfeer een mogelijkheid biedt om een anders lastig 
te realiseren bedrijfsoverdracht te financieren. Dietvorst stelt dat in de praktijk vrijwel 
alleen van de bedrijfsopvolgingslijfrente gebruikgemaakt zal worden indien de financiële 
middelen bij de overnemer om de onderneming over te nemen ontbreken. Hij vraagt zich 
verder af of belanghebbenden zich de voors en tegens van een bedrijfsopvolgingslijfrente 
goed realiseren. Hij noemt onder andere het langlevenrisico dat de overnemer op zich 
neemt en het risico voor de overdrager dat de overnemer niet aan zijn betalingsverplich-
tingen kan voldoen. Dit laatste kan mogelijk leiden tot familietwisten. Ook Jansen meent 
dat de bedrijfsopvolgingslijfrente in de praktijk alleen als financieringsinstrument wordt 

Rechtsvoorganger • stakingslijfrente: IB-ondernemer of medegerechtigde indien hij 
eerst ondernemer is geweest

• FOR-lijfrente: alleen IB-ondernemer, omdat de medegerechtigde 
geen FOR kan opbouwen

Object • stakingswinst door staking (zelfstandig deel van een) onderneming 
of medegerechtigdheid, mits de medegerechtigdheid voortzetting 
vormt van onderneming

• winst door vrijval FOR

Verkrijger • indien stakingslijfrente is bedongen bij de voortzetter, moet de lijf-
rente de tegenprestatie voor de onderneming vormen en

• moet de voortzetter voortzetten; hieraan is geen termijn verbonden

Moment • bij leven en bij overlijden

Titel • bedrijfsopvolgingslijfrente: geen aftrek voor zover sprake is van een 
gift van de onderneming

Overig • aftrek gebonden aan in de wet opgenomen maxima
• erkende verzekeraar tot welke onder voorwaarden ook de bedrijfs-

opvolger behoort

271 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 168. De aftrekbare bedragen wor-
den om deze reden verminderd met andere pensioenvoorzieningen die de ondernemer reeds 
heeft opgebouwd. Om redenen van eenvoud is er verder van afgezien om de aftrek meer toe te 
spitsen op de individuele behoefte van de ondernemer. Zie voor kritiek hierop o.a. Rapport Diet-
vorst e.a. 2005, p. 32-33. Auteurs achten de maximaal aftrekbare bedragen discutabel, omdat zij 
slechts het resultaat zijn van bedragen die ooit in het verre verleden in wet zijn vastgelegd. Aan-
gezien de gemaximeerde bedragen zijn gekoppeld aan leeftijdsklassen van tien jaar, leidt dit 
bovendien tot grote verschillen tussen ondernemers ondanks dat zij in werkelijkheid bijna even 
oud kunnen zijn.

272 Ruijschop 2003, § 4. Dietvorst 2003, p. 99. In gelijke zin Stevens 2004b, p. 105.
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gebruikt.273 Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de bedrijfsopvolgingslijfrente 
meer het karakter heeft van een financieringsinstrument dan dat zij als een adequate pen-
sioenvoorziening kan worden beschouwd.274

Deze faciliteit is ook van toepassing als er geen sprake is van een bedrijfsopvolging. Indien 
de lijfrente echter wordt bedongen bij de overnemer, moet wel sprake zijn van een 
bedrijfsopvolging.

3.3.7 10 jaar rentedragend uitstel IB bij beëindiging terbeschikkingstelling van 
een zaak

3.3.7.1 Werking
Ingeval de terbeschikkingstelling van een zaak eindigt, moet over het verschil tussen de 
waarde in het economische verkeer van die zaak en de boekwaarde worden afgerekend. 
Voor de over deze winst verschuldigde inkomstenbelasting wordt onder voorwaarden uit-
stel van betaling verleend op grond van art. 25, lid 14, IW 1990 jo. art. 4a Uitv.reg. IW 1990. 
Het uitstel wordt verleend indien de ter beschikkingstelling eindigt (a) zonder dat de zaak 
wordt vervreemd, (b) de zaak wordt vervreemd tegen schuldigerkenning of (c) de zaak 
wordt geschonken.275 Het uitstel duurt tien jaar en is rentedragend.

3.3.7.2 Tabel voorwaarden

3.3.7.3 Ratio
De betalingsfaciliteit beoogt een regeling te treffen voor gevallen waarin niet (direct) de 
benodigde middelen worden verkregen om de verschuldigde belasting te voldoen.276 Tot 
1 januari 2010 werd het uitstel daarom alleen verleend indien de belastingschuldige over 
onvoldoende middelen beschikte om zonder uitstel van betaling de belasting te kunnen 
voldoen. Hierbij bleef de desbetreffende zaak buiten de beoordeling of voldoende midde-

273 Jansen 2005d, § 4.3.
274 Zie vorige noot.
275 Tot 1 januari 2010 werd alleen uitstel verleend in het geval de terbeschikkingstelling eindigde ter-

wijl de zaak niet werd vervreemd. Bij wet van 23 december 2009 tot wijziging van enkele belas-
tingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010), Stb. 2009, 610 is de reik-
wijdte van de betalingsregeling uitgebreid.

Rechtsvoorganger • terbeschikkingsteller van een zaak

Object • zaak, die ter beschikking werd gesteld

Verkrijger –

Moment • bij leven

Titel • beëindiging terbeschikkingstelling:
a.zonder vervreemding;
b.vervreemding tegen schuldigerkenning, of
c. gift

Overig • schriftelijk verzoek bij de ontvanger
• specifieke beëindigingsgronden:

– faillissement en schuldsaneringsregeling
– overlijden belastingschuldige
– vervreemding zaak door belastingschuldige of door degene aan 

wie de zaak was geschonken respectievelijk was verkocht tegen 
schuldigerkenning

– aflossing vordering, waarbij het uitstel wordt verminderd met de 
helft van de aflossing

276 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 86-87.
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len aanwezig waren. Deze eis is met ingang van 2010 vervallen, omdat bij de evaluatie van 
de Wet IB 2001 is gebleken dat de betalingsregeling op dit punt niet toereikend was.277

Vanwege de doelstelling van de regeling wordt het uitstel ingetrokken in het geval dat 
middelen beschikbaar komen om de nog openstaande belastingschuld te voldoen, zoals 
bij de aflossing van de vordering en bij de vervreemding van de zaak.278 Het uitstel wordt 
echter ook ingetrokken als de belastingschuldige overlijdt of bij zijn faillissement of als 
op hem de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is. In de laatste twee geval-
len bestaat er naar mijn mening geen aanleiding voor de ontvanger om zich terug te trek-
ken als schuldeiser, zodat het uitstel terecht wordt ingetrokken. Waarom het uitstel 
wordt ingetrokken in geval van overlijden van de belastingschuldige is mij daarentegen 
niet duidelijk. Naar mijn mening zou het mogelijk moeten worden dat het uitstel in geval 
van overlijden van de belastingschuldige onder dezelfde voorwaarden wordt gecontinu-
eerd, waarbij de erfgenamen in de plaats treden van de overleden belastingschuldige.

Deze faciliteit is ook van toepassing als er geen sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.3.8 10 jaar rentedragend uitstel IB over stille reserve in de eigen woning

3.3.8.1 Werking
Indien bij een staking anders dan door overlijden inkomstenbelasting is verschuldigd over de 
stakingswinst kan, voor zover de stakingswinst is behaald bij het overbrengen van de 
ondernemerswoning van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen, op grond 
van art. 25, lid 16, IW 1990 jo. art. 5 Uitv.reg. IW 1990 uitstel van betaling worden verkre-
gen.279 De betalingsregeling is alleen van toepassing als de ondernemerswoning een eigen 
woning wordt in de zin van art. 3.111 Wet IB 2001. Het uitstel duurt ten hoogste tien jaar, 
is rentedragend en wordt alleen verleend indien voldoende zekerheid is gesteld.

3.3.8.2 Tabel voorwaarden

277 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 86. Zie voor de evaluatie Kamerstukken II, 2005-
2006, 30 375, nrs. 1-2, p. 257.

278 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 87.
279 In geval van overlijden kan een beroep worden gedaan op de renteloze betalingsregeling van 

art. 25, lid 17, IW 1990. Zie § 3.3.9.

Rechtsvoorganger • IB-ondernemer of medegerechtigde
• staken bij leven
• onderneming geheel staken
• woning moet hoofdverblijf blijven ex art. 3.111 Wet IB 2001
• zekerheid stellen

Object • ondernemerswoning moet hoofdverblijf blijven

Verkrijger –

Moment • bij leven

Titel • overbrengen ondernemerswoning naar privévermogen

Overig • schriftelijk verzoek bij de ontvanger
• specifieke beëindigingsgronden:

– faillissement en schuldsaneringsregeling
– overlijden belastingschuldige, tenzij partner ex art. 1.2 Wet IB 

2001 aannemelijk maakt binnen de uitstelperiode de belasting te 
kunnen betalen

– woning houdt op een eigen woning te zijn
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3.3.8.3 Ratio
De doelstelling van de faciliteit is het voorkomen van liquiditeitsproblemen bij onderne-
mers die ten gevolge van de staking van hun onderneming bij leven in financiële proble-
men zijn geraakt en in de ondernemerswoning blijven wonen.280 Het uitstel werd daarom 
tot 1 januari 2010 alleen verleend indien de belastingschuldige over onvoldoende midde-
len beschikte. Bij de beoordeling of voldoende middelen aanwezig waren, bleef het hoofd-
verblijf buiten beschouwing. Verder moest aannemelijk worden gemaakt dat de inkom-
stenbelasting na afloop van het verleende uitstel wel kon worden betaald. Aangezien met 
ingang van 1 januari 2010 werd voorgesteld soortgelijke voorwaarden te laten vervallen 
voor situaties als bedoeld in art. 25, lid 14, IW 1990 (zie § 3.3.7), zijn deze voorwaarden 
met ingang van 1 januari 2010 ook vervallen voor het onderhavige geval. De wetgever ziet 
beide regelingen als elkaars equivalent.281 Overigens moet ingeval de belastingschuldige 
overlijdt de partner die in de woning blijft wonen nog steeds aannemelijk maken dat de 
schuld aan het einde van de uitstelperiode kan worden voldaan. Naar mijn mening zou 
deze laatste voorwaarde moeten vervallen; een eenmaal verleend uitstel moet in geval van 
overlijden van de belastingschuldige bij de erfgenamen onder dezelfde voorwaarden wor-
den gecontinueerd.

Deze faciliteit is ook van toepassing als geen sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.3.9 10 jaar uitstel bij staking door overlijden IB-ondernemer

3.3.9.1 Werking
In geval van een staking door overlijden als bedoeld in art. 3.58 Wet IB 2001 kan voor een 
periode van tien jaar renteloos uitstel van betaling worden verkregen voor de dientenge-
volge verschuldigde inkomstenbelasting (art. 25, lid 17, IW 1990 jo. art. 5a, lid 1, Uitv.reg. 
IW 1990). Hoewel de letterlijke tekst van de wet niet aangeeft dat de faciliteit ook is 
bedoeld voor de medegerechtigde, ligt het wel in de rede dat de faciliteit ook voor de erf-
genamen van deze persoon geldt. De faciliteit houdt namelijk verband met het vervallen 
van het bijzondere tarief bij overlijden en met de problemen die kunnen ontstaan bij de 
gelijktijdige heffing van het successierecht (thans erfbelasting).282 De medegerechtigde 
had onder de Wet IB 1964 ook recht op toepassing van het bijzondere tarief in geval van 
overlijden en ook bij hem kan cumulatie met erfbelasting optreden, zodat hij op grond 
van de ratio van de regeling ook in aanmerking zou moeten kunnen komen voor de beta-
lingsregeling. Het zou overigens wel de duidelijkheid ten goede komen als het artikel in 
deze zin wordt aangepast.

Het uitstel duurt ten hoogste tien jaar, is renteloos en wordt op verzoek verleend mits de 
belastingschuldige instemt met de door de ontvanger nader te stellen voorwaarden. Niet 
duidelijk is welke voorwaarden de ontvanger kan stellen. Wellicht dat aan een zekerheid-
stelling kan worden gedacht, maar helemaal zeker is dat niet omdat bij andere betalings-
regelingen uitdrukkelijk is bepaald dat de belastingschuldige zekerheid moet stellen. De 
renteloze betalingsregeling heeft materieel de werking van een bijzonder tarief. Dit is ook 
uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever geweest, waarbij hij aangeeft dat bij een 
rekenrente van 4% het tarief van 52% daalt naar 35%.283 Bij deze uitkomst is overigens geen 
rekening gehouden met de eventuele invloed van box 3. Indien de belastingschuldige box 
3-vermogen heeft, kan hij de inkomstenbelastingschuld die hij aan de Belastingdienst 
heeft niet op zijn rendementsgrondslag in mindering brengen. Dit betekent dat het ‘bij-
zondere tarief’ in het gegeven voorbeeld de facto hoger zal zijn dan 35%.

280 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 8.
281 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 130, nr. 3, p. 81.
282 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 015, nr. 3, p. 47.
283 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1, p. 19 (Kabinetsstandpunt over het Rapport Moltmaker, 

opgenomen in V-N 2001/33.3) en Kamerstukken II, 2001-2002, 28 015, nr. 3, p. 47.
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3.3.9.2 Tabel voorwaarden

3.3.9.3 Ratio
De renteloze betalingsregeling voor de inkomstenbelasting, die verschuldigd is bij het 
overlijden van de ondernemer, houdt verband met het vervallen van het bijzondere tarief 
bij overlijden en met de problemen die kunnen ontstaan bij de gelijktijdige heffing van 
successierecht (thans erfbelasting).284 Het uitstel geeft de erfgenamen de gelegenheid om 
zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Bovendien leidt de renteloosheid ertoe dat de 
facto het tarief in de inkomstenbelasting wordt gematigd. Hierdoor is feitelijk sprake van 
een bijzonder tarief. Eerder heb ik reeds betoogd dat een bijzonder tarief thuishoort in de 
heffingswet en niet in de IW 1990.285

Deze faciliteit is ook van toepassing als er geen sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.3.10 Renteloos uitstel bij verkoop tegen schuldigerkenning winstsfeer

3.3.10.1 Werking
Indien een IB-ondernemer zijn onderneming overdraagt aan een bedrijfsopvolger tegen 
schuldigerkenning, kan hij in aanmerking komen voor renteloos uitstel van betaling voor 
de ter zake van de overdracht verschuldigde inkomstenbelasting (art. 25, lid 18 en 19, IW 
1990 jo. art. 5b Uitv.reg. IW 1990). De bedrijfsopvolger moet een natuurlijke persoon zijn. 
Hoewel in art. 25, lid 18, IW 1990 alleen maar wordt gesproken over de overdracht van 
een (deel van een) onderneming, blijkt uit de parlementaire geschiedenis dat de faciliteit 
ook is bedoeld voor een overdragende medegerechtigde.286 Voor de terbeschikkingsteller 
is art. 25, lid 14, IW 1990 van toepassing (zie § 3.3.7).

Het uitstel wordt alleen verleend voor de inkomstenbelasting die is verschuldigd over de 
overgedragen vermogensbestanddelen. Het uitstel wordt dus niet verleend voor de belas-
ting die is verschuldigd over bijvoorbeeld het overbrengen van het bedrijfspand naar 
privé.287 Hetzelfde geldt voor de inkomstenbelasting verschuldigd over de fiscale reserves, 
omdat deze niet kunnen worden overgedragen aan de overnemer. Daarnaast wordt de 
hoogte van het uitstelbedrag beïnvloed door het gedeelte van de overdrachtsprijs, dat 
schuldig is gebleven. De ontvanger verleent alleen uitstel van betaling voor zover de koop-
prijs schuldig is gebleven en op grond van de verhouding tussen het schuldig gebleven 
bedrag en de totale koopsom. De belastingschuldige moet zekerheid stellen.

Het uitstel duurt zolang de schuldigerkenning loopt met een maximale termijn van tien 
jaar. Het uitstel wordt in zogenoemde jaarmoten beëindigd. De eerste termijn vervalt aan 

Rechtsvoorganger • IB-ondernemer of medegerechtigde

Object • onderneming of medegerechtigdheid

Verkrijger –

Moment • bij overlijden

Titel –

Overig • schriftelijk verzoek bij ontvanger
• geen specifieke beëindigingsgronden

284 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1, p. 19 (Kabinetsstandpunt over het Rapport Moltmaker, 
opgenomen in V-N 2001/33.3) en Kamerstukken II, 2001-2002, 28 015, nr. 3, p. 47.

285 Hoogeveen 2000b; Hoogeveen 2002, § 2.3 en Hoogeveen 2004, § 2.3.2.2. Zie ook Essers 2003.
286 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr. 42. Toelichting bij gewijzigd amendement-Van Vroonho-

ven-Kok ter vervanging van het amendement nr. 37.
287 Indien het pand een eigen woning zou worden, kan eventueel wel art. 25, lid 16, IW 1990 van toe-

passing zijn (§ 3.3.8).
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het begin van het jaar volgend op het jaar waarin de betalingstermijn van de aanslag is 
vervallen.

3.3.10.2 Tabel voorwaarden

3.3.10.3 Ratio
De betalingsregeling is een gevolg van een amendement van Van Vroonhoven-Kok.288 In 
de toelichting bij het amendement ontbreekt een heldere doelstelling. Uit de parlemen-
taire behandeling blijkt dat het amendement is bedoeld om de jongere generatie te stimu-
leren om tot een bedrijfsovername over te gaan:289

‘Door de vergrijzing en het feit dat babyboomers met pensioen gaan, zal het 
aantal bedrijfsoverdrachten alleen maar toenemen. Daar staat tegenover dat 
juist de jongere generatie die de bedrijven moet overnemen, vaak het risico niet 
durft te nemen. Er is veel aanbod, maar te weinig vraag. Daarom willen wij de 
focus zo verbreden dat de jongere garde een fiscale prikkel krijgt, dus degenen 
die de bedrijven overnemen. Wij hebben daarvoor een amendement ingediend, 
dat erop ziet om de jongere garde een financieringsfaciliteit te verlenen in de 
invorderingssfeer, op voorwaarde dat de oudere generatie de koopsom aan de 
jongere generatie vrijgeeft. Dit plan kost 30 miljoen euro. Het voorstel van de 
staatssecretaris inzake de doorschuiffaciliteit kan veel makkelijker worden 
ingevuld. Ons voorstel is veel breder: je hoeft geen familie meer te zijn en je 
hoeft niet meer een paar jaar bij iemand in dienst te zijn. In die zin ziet ons 
voorstel op elke overnemer, mits hij niet over voldoende liquide middelen 
beschikt.’

Rechtsvoorganger • IB-ondernemer of medegerechtigde
• zekerheid stellen

Object • stakingswinst door staking (deel van een) onderneming of medege-
rechtigdheid

• bestanddelen moeten worden overgedragen aan de voortzetter

Verkrijger • natuurlijk persoon
• ondernemer of medegerechtigde worden
• voortzetten gedurende overeengekomen aflossingsperiode maar 

maximaal tien jaar

Moment • tijdens leven

Titel • verkoop tegen schuldigerkenning

Overig • schriftelijk verzoek bij ontvanger
• overeenkomst overleggen aan ontvanger
• specifieke beëindigingsgronden:

– faillissement en schuldsaneringsregeling
– overlijden belastingschuldige
– ieder jaar een evenredig deel van de belastingschuld in verhouding 

schuld en aantal uitsteljaren
– aflossingen op vordering
– staking onderneming door voortzettera, mits voldoende middelen 

vrij komen

a Wellicht dat de bedoeling van de wetgever niet helemaal goed in de wet is opgenomen. Zie Poot 
2005, § 3.4.2 en § 3.4.3.

288 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr. 42.
289 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr. 60, p. 40.
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Voorwaarde is dat de oude generatie de koopsom vrijgeeft aan de nieuwe generatie. De 
faciliteit is om die reden niet van toepassing in geval van een gift. Voor zover sprake is van 
een gift zou echter ook verdedigd kunnen worden dat de overdrager de financiering van 
de ‘koopsom’ volledig voor zijn rekening neemt. Naar mijn mening zou het dan ook bin-
nen de ratio van de regeling passen om het uitstel ook te verlenen in geval van een gift.

Deze faciliteit is alleen van toepassing als sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.3.11 Doorschuifregeling bij overlijden aanmerkelijkbelanghouder

3.3.11.1 Werking
De overgang krachtens erfrecht onder algemene titel en onder bijzondere titel van aan-
merkelijkbelangaandelen vormt op grond van art. 4.16, lid 1, onderdeel e, Wet IB 2001 een 
fictieve vervreemding. In situaties waarin de claim behouden blijft, neemt art. 4.17a Wet 
IB 2001 op verzoek deze fictieve vervreemding terug voor zover de bv een onderneming 
drijft.290 De verkrijgers krijgen in dat geval op grond van art. 4.39a Wet IB 2001 de verkrij-
gingsprijs van de erflater doorgeschoven. Over de inkomstenbelastingclaim die rust op 
het beleggingsvermogen van de vennootschap moet dus altijd worden afgerekend.291 Het 
verzoek om toepassing van de doorschuifregeling moet gezamenlijk door de belangheb-
benden worden gedaan bij de aangifte van de erflater (art. 26a, lid 1, Uitv.reg. IB 2001).292

3.3.11.2 Tabel voorwaarden

290 In geval van een in het buitenland woonachtige verkrijger kan niet worden doorgeschoven en 
wordt een conserverende aanslag opgelegd. Zie § 3.3.14.

291 Indien binnen twee jaar na het overlijden dividend wordt uitgekeerd, wordt dit dividend niet aan-
gemerkt als een regulier voordeel voor zover bij het overlijden afrekening heeft plaatsgevonden 
en onder afboeking van de verkrijgingsprijs. Zie art. 4.12a Wet IB 2001. Op deze wijze kunnen de 
erfgenamen zonder belastingheffing vermogen aan de vennootschap onttrekken, waarmee de 
inkomstenbelasting kan worden betaald. Het ‘overlijdensdividend’ kan in gevolge art. 4e Wet DB 
1965 ook zonder heffing van dividendbelasting worden uitgekeerd.

292 In art. 4.17a, lid 8, Wet IB 2001 is overigens ook een doorschuifregeling opgenomen voor de 
langstlevende echtgenoot voor kort gezegd de situatie waarin de aandelen van de langstlevende 
als gevolg van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap aan de nalatenschap van de 
erflater worden toegedeeld. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om bij het zogenoemde eerste over-
lijden de bedrijfsopvolging reeds gestalte te geven.

Rechtsvoorganger • (fictief) aanmerkelijkbelanghouder

Object • vermogensbestanddelen die tot een aanmerkelijk belang behoren, 
met uitzondering van art. 4.10 Wet IB 2001. Preferente aandelen 
moeten zijn ontstaan in het kader van een bedrijfsopvolging.

• bv moet een onderneming drijven in de zin van de Wet IB 2001 of 
een medegerechtigdheid bezitten in de zin van art. 3.3, lid 1, onder-
deel a, Wet IB 2001 waarbij deze medegerechtigdheid een voorzet-
ting vormt van een eerder door de bv gedreven onderneming in de 
zin van de Wet IB 2001

Verkrijger • (fictief) aanmerkelijkbelanghouder worden; hieraan is geen termijn 
verbonden

• in geval van preferente aandelen moet de verkrijger reeds voor 5% 
aandeelhouder zijn van de gewone aandelen die zijn ontstaan bij een 
bedrijfsopvolging

• verkrijgen krachtens erfrecht
• binnenlands belastingplichtig
• mag aandelen niet rekenen tot IB-onderneming of werkzaamheid

Moment • bij overlijden

Hoogeveen.book  Page 102  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 103

3.3.11.3 Ratio
De doorschuifregeling bij een overgang krachtens erfrecht van aanmerkelijkbelangaande-
len vindt, net als bij het overlijden van een IB-ondernemer, haar oorsprong in het voorko-
men van een heffingslek. Tijdens de parlementaire geschiedenis bij de wijzigingen van de 
aanmerkelijkbelangregeling met ingang van 1 januari 1997 heeft de wetgever opgemerkt 
dat ter voorkoming van claimverlies bij overgang van aandelen onder algemene titel de 
doorschuifregeling uit het oogpunt van consistentie niet kan worden gemist.293

Of de bv een onderneming drijft, heeft bij de oorspronkelijke totstandkoming van deze 
doorschuifregeling geen enkele rol gespeeld. Bij de wijzigingen in 1997 is aangegeven dat 
de doorschuifregeling in feite te ruim uitwerkt. De faciliteit is desondanks niet aangepast 
vanwege het feit dat de faciliteit in de praktijk goed functioneert.294 Met ingang van 
1 januari 2010 heeft de wetgever de werking van de faciliteit toch beperkt. Vanaf die 
datum is de doorschuifregeling alleen nog maar van toepassing indien sprake is van een 
bedrijfsopvolging. De wetgever beoogt verder alleen reële bedrijfsopvolgingen te facilië-
ren.295 Hiermee is het karakter van de doorschuifregeling gewijzigd van een regeling die 
alleen moest zorgen voor claimbehoud, naar een regeling die is bedoeld om een bedrijfs-
opvolging te faciliëren.296 Directe aanleiding voor de aanpassing van de faciliteit is de 
invoering van de doorschuifregeling in geval van schenking van de aandelen, welke rege-
ling alleen is opengesteld voor bedrijfsopvolgingssituaties (§ 3.3.13). Om te voorkomen dat 
een onderscheid zou blijven bestaan tussen de faciliteiten bij leven en overlijden, is de 
beperking tot situaties van een bedrijfsopvolging ook in overlijdenssituaties ingevoerd.297

Deze faciliteit is alleen van toepassing als sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.3.12 Doorschuifregeling bij verdeling nalatenschap aanmerkelijkbelangsfeer

3.3.12.1 Werking
De verdeling van een nalatenschap kan leiden tot een vervreemding indien de gerechtigd-
heid van de erfgenamen tot de aandelen als gevolg van de verdeling wijzigt. Op grond van 
art. 4.17b Wet IB 2001 wordt op verzoek deze verdeling niet als een vervreemding aange-
merkt, mits de verdeling plaatsvindt binnen twee jaar na overlijden van de aanmerkelijk-
belanghouder. Hierbij wordt de verkrijgingsprijs van de ene erfgenaam doorgeschoven 
naar de andere op grond van art. 4.39c Wet IB 2001. Er kan alleen worden doorgeschoven 
als geen sprake is van claimverlies.298 Of wel of niet sprake is van een bedrijfsopvolging is 
niet van belang voor de toepassing van de regeling. Het verzoek om toepassing van de 
doorschuifregeling moet gezamenlijk worden gedaan bij de aangifte van de vervreemder 
(art. 26a, lid 2, Uitv.reg. IB 2001).

Titel • krachtens erfrecht onder algemene en bijzondere titel

Overig • op verzoek
• iedere verkrijger kan voor zichzelf beslissen of hij gebruik wil 

maken van de doorschuifregeling

293 Kamerstukken II, 1996-1997, 24 761, nr. 7, p. 30-31.
294 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. B, p. 32 en 33.
295 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 3 en 5.
296 Zie uitgebreider § 10.3.2.
297 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 6.
298 In geval van een in het buitenland woonachtige verkrijger kan niet worden doorgeschoven en 

wordt een conserverende aanslag opgelegd. Zie § 3.3.14.
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3.3.12.2 Tabel voorwaarden

3.3.12.3 Ratio
De wetgever ziet geen reden om in geval van een verdeling van een nalatenschap waarbij 
zich een vervreemding voordoet tot afrekening van de aanmerkelijkbelangclaim over te 
gaan. Er wordt geen toets aangelegd of sprake is van een bedrijfsopvolging. Deze toets 
heeft reeds plaatsgevonden bij het overlijden, zodat om eenvoudsredenen geen reden 
bestaat om deze toets nogmaals aan te leggen als de verdeling binnen twee jaar na het 
overlijden plaatsvindt, ook al kan in de tussentijd het beleggingsvermogen zijn toegeno-
men.299 Voldoende is dat de claim behouden blijft. De regeling bewerkstelligt verder dat 
de aandelen kunnen worden toegedeeld aan de beoogde bedrijfsopvolger, zonder dat dit 
leidt tot heffing van inkomstenbelasting.300

Deze faciliteit is ook van toepassing als geen sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.3.13 Doorschuifregeling bij schenking aanmerkelijkbelangaandelen

3.3.13.1 Werking
Het schenken van aanmerkelijkbelangaandelen is een vervreemding in de zin van art. 
4.12, onderdeel b, Wet IB 2001. De overdrachtsprijs bedraagt, op grond van art. 4.22 Wet 
IB 2001, de waarde in het economische verkeer van de aandelen op het moment van de 
schenking.301 Over het verschil tussen deze waarde in het economische verkeer en de ver-
krijgingsprijs moet de schenker 25% inkomstenbelasting betalen. In situaties waarin de 
claim behouden blijft, neemt art. 4.17c Wet IB 2001 op verzoek deze fictieve vervreem-
ding terug.302 Hierbij gelden als voorwaarden dat de bv een onderneming drijft en dat de 
aandelen worden overgedragen aan een werknemer die minimaal drie jaar in de onderne-
ming van de bv werkzaam is. In geval van een holdingstructuur mag de werknemer ook 
werkzaam zijn bij de werkmaatschappij (art. 26d Uitv.reg. IB 2001). De verkrijgers krijgen 
in geval van toepassing van de doorschuifregeling op grond van art. 4.39c Wet IB 2001 de 
verkrijgingsprijs van de schenker doorgeschoven. Hierdoor blijft de claim behouden. Het 
verzoek om toepassing van de doorschuifregeling moet gezamenlijk worden gedaan door 
de schenker en de overnemer bij de aangifte van de schenker (art. 26a, lid 1, Uitv.reg. IB 
2001).

Rechtsvoorganger • (fictief) aanmerkelijkbelanghouder

Object • vermogensbestanddelen die tot een aanmerkelijk belang behoren

Verkrijger • (fictief) aanmerkelijkbelanghouder worden; hieraan is geen termijn 
verbonden

• verkrijgen krachtens verdeling van een nalatenschap
• binnenlands belastingplichtig
• mag aandelen niet rekenen tot IB-onderneming of werkzaamheid

Moment • bij leven

Titel • krachtens verdeling van een nalatenschap

Overig • op verzoek

299 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 7.
300 Voor de schenk- en erfbelasting is hiervoor ook een specifieke regeling getroffen in art. 35f SW 

1956. Zie § 3.3.17.
301 Zie over deze waarde nader Gubbels & Hoogeveen 2005b, § 2.3.
302 In geval van een in het buitenland woonachtige verkrijger kan niet worden doorgeschoven en 

wordt een conserverende aanslag opgelegd. Zie § 3.3.14.
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3.3.13.2 Tabel voorwaarden

3.3.13.3 Ratio
De doorschuifregeling in geval van schenking van aanmerkelijkbelangaandelen is inge-
voerd met ingang van 1 januari 2010. Hiermee is volgens de wetgever gehoor gegeven aan 
een breed gedragen wens van het bedrijfsleven.303 De achtergrond van de doorschuifrege-
ling bij schenking is volgens de memorie van toelichting ten eerste dat de aanmerkelijk-
belangclaim vanwege het belang van de onbelemmerde voortzetting van de economische 
bedrijvigheid geen bedreiging mag vormen voor reële bedrijfsopvolgingen. Ten tweede 
ontstaat met de invoering van een doorschuifregeling bij schenking van aanmerkelijkbe-
langaandelen een evenwichtige behandeling van schenken en vererven van aanmerkelijk-
belangaandelen. Door het ontbreken van een faciliteit bij schenking was het fiscaal aan-
trekkelijker om de overdracht van de aandelen uit te stellen tot het overlijden, omdat in 
die situatie wel een doorschuiffaciliteit bestaat. De fiscale wetgever leek hierdoor de 
bedrijfsoverdracht bij leven, waarschijnlijk onbewust, niet te stimuleren, terwijl het over-
lijdensmoment niet het meest geschikte overdrachtsmoment is.304 In de literatuur is aan-
gegeven dat het ontbreken van deze doorschuifregeling reden was om de bedrijfsopvol-

Rechtsvoorganger • (fictief) aanmerkelijkbelanghouder

Object • vermogensbestanddelen die tot een aanmerkelijk belang behoren 
met uitzondering van art. 4.10 Wet IB 2001; preferente aandelen 
moeten zijn ontstaan in het kader van een bedrijfsopvolging

• bv moet een onderneming drijven in de zin van de Wet IB 2001 of 
een medegerechtigdheid bezitten in de zin van art. 3.3, lid 1, onder-
deel a Wet IB 2001 waarbij deze medegerechtigdheid een voorzet-
ting vormt van een eerder door de bv gedreven onderneming in de 
zin van de Wet IB 2001

Verkrijger • (fictief) aanmerkelijkbelanghouder worden; hieraan is geen termijn 
verbonden

• in geval van preferente aandelen moet de verkrijger reeds voor 5% 
aandeelhouder zijn van de gewone aandelen die zijn ontstaan bij een 
bedrijfsopvolging

• verkrijgen krachtens schenking
• reeds drie jaar werknemer in de bv
• binnenlands belastingplichtig
• mag aandelen niet rekenen tot IB-onderneming of werkzaamheid

Moment • bij leven

Titel • krachtens schenking of een andere gift

Overig • op verzoek

303 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 3. Eerdere pogingen om de wetgever te bewegen tot 
een invoering van een doorschuifregeling bij leven in de aanmerkelijkbelangsfeer hadden tot het 
jaar 2010 slechts geleid tot de invoering van een betalingsregeling in de invorderingssfeer met 
ingang van 1 januari 1997 (art. 25, lid 9 (oud), IW 1990. Zie hierover nader § 10.4.

304 Volgens Burgerhart neemt de ondernemer die zijn bedrijfsopvolging bij leven niet regelt en 
mogelijk overlaat aan de werking van het erfrecht een onverantwoord ondernemersrisico. Bur-
gerhart 2002, § 2.1. In gelijke zin Meussen, die stelt dat het maatschappelijk wenselijk is om de 
bedrijfsopvolging al tijdens leven te regelen. Meussen 2005a, p. 707 en 709. Idem De Wijker-
slooth-Lhoëst die aangeeft dat het maatschappelijk en economisch te prefereren is dat een 
bedrijfsopvolging, waar mogelijk, tijdens leven plaatsvindt. De Wijkerslooth-Lhoëst 2008, § 3.1. 
Zie hierover ook nog Burgerhart & Hoogeveen 2001.
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ging uit te stellen tot het moment van overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder.305 Uit 
het enquêteonderzoek blijkt dat in de praktijk fiscalisten inderdaad bewuster aansturen 
op een bedrijfsopvolging bij overlijden (51%) dan bij leven (22,8%), en dat zij dit voorname-
lijk doen vanwege de fiscale faciliteiten (bij overlijden 77,1% tegen 30% bij leven). 47,9% 
van de fiscalisten adviseert hun klanten vanwege de faciliteiten de bedrijfsopvolging uit 
te stellen tot overlijden.306 De wetgever acht dit vanuit economisch oogpunt naar mijn 
mening terecht niet wenselijk en heeft uiteindelijk besloten een doorschuifregeling bij 
leven in te voeren.307

De faciliteit is alleen van toepassing indien de aandelen worden overgedragen aan een 
werknemer die minimaal drie jaar werknemer is geweest in de bv waarvan de aandelen 
worden verkregen. Hiermee probeert de wetgever aansluiting te vinden bij art. 3.63 Wet 
IB 2001.308 Oorspronkelijk werd voorgesteld dat de overnemer bestuurder moest zijn van 
de bv. Deze eis werd gemotiveerd met de argumenten dat (1) de overnemer al nauw bij het 
reilen en zeilen van de onderneming was betrokken op een wijze die een ‘natuurlijke’ 
voorloper is van de eigenlijke bedrijfsopvolging bij de onderneming, (2) de kennisover-
dracht door de overdrager werd gestimuleerd en (3) voldoende duurzaamheid bestaat in 
de relatie tussen de overdrager en overnemer. Onder druk van de Tweede Kamer is de 
bestuurderseis bij de derde nota van wijziging gewijzigd in een werknemerseis. Hierbij 
wordt in de toelichting aangegeven dat daarmee volledige gelijkheid wordt bereikt met 
art. 3.63 Wet IB 2001.309 Dit is echter niet volledig het geval, aangezien anders dan bij 
art. 3.63 Wet IB 2001 het geval is, niet geruisloos kan worden doorgeschoven als de aan-
delen worden overgedragen aan een medeaanmerkelijkbelanghouder die niet tevens 
werknemer is.310 Aangezien aan de werknemer kwalitatieve eisen noch kwantitatieve 
eisen worden gesteld, komen aan de hiervoor gegeven drie doelstellingen naar mijn 
mening minder betekenis toe dan het geval zou zijn geweest bij een bestuurderseis.311

Deze faciliteit is alleen van toepassing als sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.3.14 Conserverende aanslag bij verkrijging door niet-inwoner

3.3.14.1 Werking
In de gevallen waar geen gebruik kan worden gemaakt van een doorschuifregeling in de 
aanmerkelijkbelangsfeer omdat de verkrijger in het buitenland woonachtig is, wordt op 
verzoek het inkomen uit aanmerkelijk belang aangemerkt als te conserveren inkomen 
(art. 2.8, lid 4 t/m 7, Wet IB 2001). Voor de daarover verschuldigde inkomstenbelasting 
wordt een conserverende aanslag opgelegd (art. 2.8 en art. 2.9 Wet IB 2001). Voor deze con-

305 Jansen 2005a, § 7.4. S.A. Stevens heeft in 2005 met betrekking tot aanmerkelijkbelangaandelen 
berekend dat het vanwege het ontbreken van een doorschuifregeling bij leven slechts in uitzon-
deringsgevallen gunstiger was om bij leven de aandelen over te dragen. S.A. Stevens 2005b. Ook 
werd in de literatuur aangegeven dat vanwege het ontbreken van een doorschuifregeling een niet 
te verklaren verschil met de winstsfeer bestond, waarvoor in beide situaties wel doorschuifrege-
lingen aanwezig zijn. Zie Hoogeveen 2004, § 4.2 en de daar genoemde literatuur.

306 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.5.4.1. Hoewel niet uitdrukkelijk naar het ontbre-
ken van een doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer bij leven is gevraagd, is het wel 
aannemelijk dat het ontbreken daarvan een grote rol heeft gespeeld.

307 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 3.
308 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 46.
309 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 14, p. 3.
310 In 2003 heeft de Capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam bij de 

aanbeveling om een doorschuifregeling bij leven in te voeren voorgesteld deze aan te sluiten bij 
de regeling van art. 3.63 Wet IB 2001. De doorschuifregeling zou daarbij volgens de onderzoekers 
ook moeten gelden voor overdrachten aan medeaandeelhouders. Rapport Erasmus Universiteit/
SRA Rotterdam 2003 (Albregtse e.a.), p. 31-32 en bijlage 1, p. 4.

311 Iets anders is dat de wetgever zich naar mijn mening niet zou moeten bemoeien met de kwaliteit 
van de bedrijfsopvolger. Zie nader § 15.3 en § 15.4.4.
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serverende wordt tien jaar uitstel van betaling verleend (art. 25, lid 8, IW 1990 jo. art. 2 
Uitv.reg. IW 1990). Dit uitstel wordt automatisch verleend indien de verkrijger in een EU-
land woonachtig is of in Noorwegen, Liechtenstein of IJsland (art. 2, lid 1, onderdeel b en 
lid 10, Uitv.reg. IW 1990).312 In alle andere gevallen moet de belastingschuldige om het uit-
stel verzoeken en zekerheid stellen.313 In geval van schenking moeten de schenker en de 
verkrijger het verzoek gezamenlijk indienen (art. 2, lid 2, Uitv.reg. IW 1990). Indien de ver-
krijger gedurende tien jaar geen ‘verboden’ handeling verricht, zoals de vervreemding 
van de aandelen, wordt de belastingschuld kwijtgescholden (art. 26, lid 5, IW 1990. Daar-
mee heeft de conserverende aanslag in feite de werking van een voorwaardelijke vrijstel-
ling.314

3.3.14.2 Tabel voorwaarden

3.3.14.3 Ratio
Er kan bij een buitenlandse verkrijger geen gebruik worden gemaakt van de doorschuif-
regelingen van art. 4.17 t/m 4.17c Wet IB 2001, omdat in dat geval claimverlies zou optre-
den. In verband met de liquiditeitsproblemen die hierdoor kunnen ontstaan, wordt uitstel 
van betaling verleend. Het automatisch vervallen van de claim na tien jaar ‘goed gedrag’ 

312 Dit is gebeurd naar aanleiding van de zaken C-9/02 (Hughes de Lasteyrie du Saillant) en C-470/04 
(N). In o.a. HR 20 februari 2009, BNB 2009/260-262 heeft de Hoge Raad verder geoordeeld dat de 
exitheffing in de aanmerkelijkbelangsfeer niet leidt tot strijd met de goede verdragstrouw.

313 Zie over de verhouding van de conserverende aanslag met de vrijheden in het VwEU § 7.4.
314 Of hierdoor mogelijk sprake is van een verboden staatssteunmaatregel wordt onderzocht in 

hoofdstuk 8.

Rechtsvoorganger • (fictief) aanmerkelijkbelanghouder

Object • aanmerkelijkbelangaandelen
• in geval van schenking of overlijden niet voor art. 4.10 alleen indien 

de bv een onderneming drijft en speciale voorwaarden aan prefe-
rente aandelen

Verkrijger • (fictief) aanmerkelijkbelanghouder worden en tien jaar blijven
• verkrijgen krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht of bij ver-

deling binnen twee jaar na overlijden respectievelijk ontbinden 
huwelijksgoederengemeenschap

• in geval schenking: reeds drie jaar werknemer in de bv
• woonachtig in het buitenland

Moment • bij leven (inclusief aangaan en verdeling huwelijksgoederengemeen-
schap) en overlijden (inclusief verdeling nalatenschap)

Titel • krachtens erfrecht, huwelijksvermogensrecht of schenking en bij 
verdeling nalatenschap of huwelijksgoederengemeenschap

Overig • verzoek doen en zekerheid stellen indien verkrijger niet in EU-land 
of Noorwegen, Liechtenstein of IJsland woont

• specifieke beëindigingsgronden:
– vervreemding van de aandelen. In geval van schenking aan een 

kwalificerende werknemer wordt het uitstel op gezamenlijk ver-
zoek gecontinueerd (art. 2, lid 8, Uitv.reg. IW 1990)

– fictieve vervreemding art. 4.16, lid 1, onderdelen a t/m g en i, lid 2 
t/m 4, Wet IB 2001. Het uitstel wordt voor de fictieve vervreemdin-
gen van onderdelen e t/m g op verzoek gecontinueerd (art. 2, lid 5 
t/m 7)

– de bv (staakt de onderneming en) keert geheel of nagenoeg geheel 
haar reserves uit

– teruggaaf gestort kapitaal
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verhoudt zich niet met de gedachte dat de aanslag dient ter behoud van de claim die in 
Nederland is opgebouwd.315

Deze faciliteit is ook van toepassing als geen sprake is van een bedrijfsopvolging, omdat 
de conserverende aanslag bijvoorbeeld ook wordt opgelegd in geval van emigratie van de 
aanmerkelijkbelanghouder. Echter, in de situatie van schenking of overlijden wordt de 
conserverende aanslag uitdrukkelijk beperkt tot de inkomstenbelasting verschuldigd 
over het ondernemingsvermogen in het lichaam en in geval van schenking wordt geëist 
dat de overdracht aan een werknemer moet plaatsvinden. Vanwege de samenhang die 
bestaat met de doorschuifregelingen in de aanmerkelijkbelangsfeer is dit correct. In de 
situatie van schenking en overlijden is dus, anders dan bij emigratie het geval is, wel 
sprake van een bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

3.3.15 Renteloos uitstel IB bij overdracht aanmerkelijk belang tegen 
schuldigerkenning

3.3.15.1 Werking
De overdracht van aanmerkelijkbelangaandelen is een vervreemding (art. 4.12, onderdeel 
b, Wet IB 2001). Over het verschil tussen de overdrachtsprijs en de verkrijgingsprijs is de 
aanmerkelijkbelanghouder 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Indien de vennoot-
schap een onderneming drijft en de overdracht plaatsvindt tegen schuldigerkenning, ver-
leent de ontvanger uitstel van betaling voor zover de koopprijs schuldig is gebleven en 
naar de verhouding tussen het schuldig gebleven bedrag en de totale koopsom (art. 25, 
lid 9, IW 1990 jo. art. 3 Uitv.reg. IW 1990). Voorwaarden daarbij zijn dat de belastingschul-
dige voldoende zekerheid stelt, dat minimaal 5% van het geplaatste kapitaal wordt over-
gedragen, dat de belastingschuld minimaal € 2.269 bedraagt en dat de bezittingen van de 
vennootschap niet voor 30% of meer bestaan uit beleggingen. Met betrekking tot deze laat-
ste voorwaarde is de gedachte van de wetgever geweest dat in dat geval de middelen om 
de belasting te kunnen voldoen aan de vennootschap hadden kunnen worden onttrok-
ken.316 De voorwaarden aan de omvang van het pakket en de belastingschuld zijn inge-
voerd om doelmatigheidsredenen; voor kleine belastingschulden wordt om administra-
tieve redenen geen uitstel verleend.317 Naar mijn mening had volstaan kunnen worden 
met het stellen van eisen aan de minimale belastingschuld.318

Het staken van de activiteiten van de vennootschap na de overdracht leidt niet tot intrek-
king van het uitstel. Dit is wel het geval als de aandelen worden vervreemd, reguliere voor-
delen van substantiële omvang worden genoten, of als de vordering op de koper substan-
tieel wordt afgelost (art. 3, lid 4, Uitv.reg. IW 1990).

De verschuldigde inkomstenbelasting moet in tien termijnen worden voldaan, waarbij de 
eerste termijn vervalt twee maanden na dagtekening van de aanslag en de overige termij-
nen steeds een jaar later. Het uitstel is renteloos.

315 Zie uitgebreider § 7.4.2.2.
316 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 24.
317 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 97.
318 Zie uitgebreider Hoogeveen 2004, § 3.4.3. Overigens wordt gesproken van 5% van het geplaatste 

aandelenkapitaal. Dit betekent dat indien bijvoorbeeld 5% winstbewijzen worden overgedragen, 
naar de letter van de wet niet is voldaan aan de vereisten om voor het uitstel in aanmerking te 
komen.
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3.3.15.2 Tabel voorwaarden

3.3.15.3 Ratio
Art. 25, lid 9, IW 1990 is uitdrukkelijk bedoeld als bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Oorspron-
kelijk beoogde de betalingsregeling een soepele overdracht van aanmerkelijkbelangpak-
ketten in de directe familiesfeer mogelijk te maken.319 De faciliteit was daarbij bedoeld 
als tegenhanger van art. 17 (oud) Wet IB 1964, welke bepaling het mogelijk maakte om de 
inkomstenbelastingclaim op een IB-onderneming door te schuiven binnen de familie.320 
Uit de parlementaire stukken blijkt verder dat de faciliteit alleen was bedoeld in die geval-
len waarin de overdrager niet over voldoende middelen beschikte om de inkomstenbelas-
ting ter zake van de vervreemding te kunnen betalen. De betalingsregeling was om die 
reden zowel van toepassing in geval van een schenking als in geval van een verkoop tegen 
schuldigerkenning.321

Met ingang van 1 januari 2010 is het doel van de regeling op een aantal punten gewijzigd. 
Ten eerste heeft de wetgever gemeend de beperking van de familiegroep te moeten laten 
vervallen, om zodoende de faciliteit ook open te stellen voor een bedrijfsopvolging buiten 
de familiesfeer.322 Ten tweede staat de regeling niet langer open voor situaties waarin een 
schenking heeft plaatsgevonden, omdat daarvoor een doorschuifregeling in het leven is 
geroepen (§ 3.3.13).323

Rechtsvoorganger • aanmerkelijkbelanghouder
• overdragen bij leven tegen schuldigerkenning
• zekerheid stellen

Object • vermogensbestanddelen die tot een aanmerkelijk belang behoren, 
mits ook 5% van het geplaatste aandelenkapitaal wordt overgedra-
gen

• bezittingen bv < 30% uit beleggingen (absolute grens)

Verkrijger • aanmerkelijkbelanghouder worden (in de bv die de aandelen ver-
krijgt)

• aandelen niet vervreemden en niet fictief vervreemden o.g.v. art. 
4.16, lid 1, onderdelen a t/m c, Wet IB 2001

Moment • bij leven

Titel • verkoop tegen schuldigerkenning

Overig • belastingschuld bedraagt minimaal € 2.269
• schriftelijk verzoek indienen bij de ontvanger
• specifieke beëindigingsgronden:

– fictieve vervreemding art. 4.16, lid 1, onderdelen a t/m c, Wet IB 
2001

– aflossingen vordering van substantiële omvang
– verkrijger geniet reguliere voordelen van substantiële omvang

319 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 23-24 en 96.
320 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 23-24 en 97.
321 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 96.
322 Uit het enquêteonderzoek blijkt dat fiscalisten aangeven veelvuldig gebruik te maken van deze 

betalingsregeling in geval overdrachten aan derden, terwijl ten tijde van het onderzoek de beta-
lingsregeling in het geheel niet openstond voor deze situaties. Naar mijn mening wordt eerder 
een wenselijk gebruik aangegeven dan het feitelijke gebruik van de betalingsregeling. Burger-
hart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.4.6. Deze uitkomst is een indicatie dat het vervallen van 
de beperking tot overdrachten aan de familie voorziet in een behoefte in de praktijk.

323 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 85.
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Deze faciliteit is alleen van toepassing als er sprake is van een bedrijfsopvolging. Hierbij 
valt op dat de bedrijfsopvolging anders is gedefinieerd dan voor de doorschuifregelingen 
het geval is. Naar mijn mening bestaat daarvoor geen goede reden.

3.3.16 Renteloos uitstel IB bij zogenoemde schenking bovenlangs

3.3.16.1 Werking
Met ingang van 1 januari 2010 is een nieuwe betalingsregeling opgenomen in art. 25, 
lid 11, IW 1990 jo. art. 3a Uitv.reg. IW 1990. Deze regeling is van toepassing indien de hol-
ding van een aanmerkelijkbelanghouder de aandelen in de werkmaatschappij overdraagt 
tegen een lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer aan een natuurlijk 
persoon of aan een rechtspersoon waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van een 
natuurlijk persoon. Fiscaal wordt de verkoop van de aandelen door de holding tegen een 
lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer geherkwalificeerd tot een divi-
denduitkering van de holding aan de aanmerkelijkbelanghouder (schenking boven-
langs).324 Voor de inkomstenbelasting die de aanmerkelijkbelanghouder daarover is ver-
schuldigd, kan hij uitstel van betaling aanvragen. Voor de invulling van het uitstel en de 
voorwaarden waaronder het uitstel wordt verleend heeft de wetgever aansluiting gezocht 
bij de betalingsregeling van art. 25, lid 9, IW 1990.325 De voorwaarden waaronder het uit-
stel wordt verleend en de werking van de faciliteit zijn dan ook gelijk aan die van de beta-
lingsregeling in geval van overdracht van de aandelen tegen schuldigerkenning (art. 25, 
lid 9, IW 1990), zodat verder wordt verwezen naar § 3.3.14.1.326

3.3.16.2 Tabel voorwaarden

324 Deze verricht vervolgens een schenking aan degene die de aandelen (indirect) verkrijgt. Bij een 
indirecte verkrijging verricht de begiftigde fiscaal gezien een kapitaalstorting in de bv die de aan-
delen heeft overgenomen.

325 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 86.
326 Dit geldt uiteraard niet voor zover de werking van art. 25, lid 9, IW 1990, de voorwaarden en de 

beëindigingsgronden betrekking hebben op de schuldigerkenning.

Rechtsvoorganger • aanmerkelijkbelanghouder in de vennootschap die de aandelen 
overdraagt

• vennootschap ‘van’ de aanmerkelijkbelanghouder draagt de aande-
len over tegen lagere waarde dan de waarde in het economische ver-
keer

• zekerheid stellen

Object • vermogensbestanddelen die tot een aanmerkelijk belang behoren, 
mits ook 5% van het geplaatste aandelenkapitaal wordt overgedra-
gen

• bezittingen bv < 30% uit beleggingen (absolute grens)

Verkrijger •  (indirect) aanmerkelijkbelanghouder worden (in de bv die de aande-
len verkrijgt)

• aandelen niet vervreemden en niet fictief vervreemden o.g.v. 
art. 4.16, lid 1, onderdelen a t/m c

Moment • bij leven

Titel • verkoop tegen onzakelijke prijs, hetgeen heeft geleid tot een regu-
lier voordeel

Overig • belastingschuld moet minimaal € 2.269 bedragen
• schriftelijk verzoek bij ontvanger
• specifieke beëindigingsgronden:

– fictieve vervreemding art. 4.16, lid 1, onderdelen a t/m c
– verkrijger geniet reguliere voordelen van substantiële omvang
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3.3.16.3 Ratio
De betalingsregeling beoogt de zogenoemde bedrijfsopvolging ‘bovenlangs’ te faciliëren. 
Uitdrukkelijk heeft de wetgever ervoor gekozen om in deze situatie niet de doorschuifre-
geling van art. 4.17c Wet IB 2001 toe te passen, omdat sprake is van een regulier voordeel 
en niet van een vervreemdingsvoordeel.327 Het niet mogelijk maken van de doorschuifre-
geling is nader gemotiveerd met de volgende argumenten. Ten eerste staan de belasting-
plichtige volgens de wetgever voldoende alternatieven ter beschikking, zoals het via een 
gefacilieerde juridische splitsing splitsen van de holding of door gebruik te maken van let-
teraandelen.328 Ten tweede is aangegeven dat het in de wettekst vastleggen en omschrij-
ven van de fiscale gevolgen van de schenking bovenlangs zeer complex is, vooral bij ven-
nootschappen die ook beleggingsvermogen hebben.329 Ten slotte meent de wetgever dat 
het niet aan hem is om iedere keuze voor een bepaalde structuur en wijze van bedrijfs-
overdracht fiscaal te begeleiden.330 Zie voor kritiek op de gegeven motivering § 11.2.2.

Deze faciliteit is alleen van toepassing als sprake is van een bedrijfsopvolging. Hierbij valt 
op dat de bedrijfsopvolging anders is gedefinieerd dan voor de doorschuifregelingen het 
geval is. Zeker vanwege de samenhang met art. 4.17c Wet IB 2001 had aansluiting bij de 
voorwaarden en de definitie voor toepassing van die doorschuifregeling voor de hand 
gelegen.

3.3.17 Voorwaardelijke vrijstelling en uitstel bij schenking of vererving

3.3.17.1 Werking
Over de verkrijging krachtens schenking of erfrecht van ondernemingsvermogen is de 
verkrijger schenk- respectievelijk erfbelasting verschuldigd over de waarde in het econo-
mische verkeer van het verkregen ondernemingsvermogen. De verkrijger staan twee soor-
ten faciliteiten ter beschikking indien sprake is van een bedrijfsopvolging (art. 35b t/m 35e 
SW 1956 jo. art. 25, lid 12 en 13, IW 1990).331

Ten eerste wordt de verkrijger op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling verleend. De 
voorwaardelijke vrijstelling omvat het volgende:
1. indien de liquidatiewaarde van het verkregen ondernemingsvermogen hoger is dan de 

waarde going concern, wordt het verschil tussen deze twee waarden vrijgesteld, en
2. van de (lagere) waarde going concern wordt vrijgesteld:

a. 100% van € 1.006.000 (cijfer 2011), voor zover de verkrijger gerechtigd wordt tot de 
totale waarde van de achterliggende objectieve onderneming,332 en

b. 83% van de rest van zijn verkrijging.
De vrijstelling wordt definitief nadat de verkrijger de onderneming (in de bv) vijf jaar 
heeft voortgezet.

Ten tweede kan de verkrijger voor de schenk- en erfbelasting die eventueel na het verle-
nen van de voorwaardelijke vrijstelling nog verschuldigd is, verzoeken om uitstel van 
betaling voor een periode van tien jaar. Het uitstel wordt beëindigd indien binnen deze 

327 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 47.
328 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 47; Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 8, p. 7-8 

en Kamerstukken II, 2009-2010, 32 128 enz., nr. E, p. 4-5.
329 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 8, p. 7-8 en Kamerstukken II, 2009-2010, 32 128 enz., 

nr. E, p. 4-5.
330 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 8, p. 7-8 en Kamerstukken II, 2009-2010, 32 128 enz., 

nr. E, p. 4-5.
331 Van een bedrijfsopvolging is sprake indien de verkrijger ondernemingsvermogen (art. 35c SW 

1956) verkrijgt van een ondernemer (art. 35d SW 1956) en de verkrijger voldoet aan het voortzet-
tingsvereiste (art. 35e SW 1956).

332 Indien hij 10% van de objectieve onderneming verkrijgt, heeft hij dus recht op een vrijstelling van 
100% voor 10% van € 1.006.000, ofwel € 100.600.
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tien jaar niet meer wordt voortgezet. Het uitstel is rentedragend, waarbij de rente enkel-
voudig wordt berekend.

In art. 35f SW 1956 is verder nog bepaald dat bij de toepassing van de faciliteiten voor de 
schenk- en erfbelasting rekening wordt gehouden met de verdeling van de huwelijksgoe-
derengemeenschap en de nalatenschap. Hierdoor kan de onderneming of kunnen de aan-
delen aan de beoogde bedrijfsopvolger worden toegedeeld zonder dat dit leidt tot verlies 
aan vrijstelling, althans voor zover de verkrijging van de verkrijger groot genoeg is om de 
vrijstelling te gelde te maken.333 Zie over dit laatste ook § 3.3.17.3.2.

De faciliteiten zijn, kort gezegd, van toepassing op de verkrijging van:
1. een IB-onderneming;
2. een medegerechtigdheid in de zin van art. 3.3, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001, voor 

zover deze medegerechtigdheid een voortzetting vormt van een eerder voor rekening 
van de schenker of erflater gedreven IB-onderneming;

3. vermogensbestanddelen die bij de erflater of schenker tot een (fictief) aanmerkelijk 
belang hebben behoord, mits de vennootschap een onderneming drijft als bedoeld in 
de inkomstenbelasting of een medegerechtigdheid bezit als bedoeld onder 2 hiervoor. 
Indien sprake is van preferente aandelen, moeten deze zijn uitgegeven in het kader 
van een bedrijfsopvolging, en

4. onroerende zaken die door de erflater of schenker ter beschikking worden gesteld aan 
een vennootschap waarin de erflater of schenker zelf aandelen bezit, mits de onroe-
rende zaak dienstbaar is aan de onderneming van de vennootschap en waarbij de ver-
krijger tegelijkertijd aandelen verkrijgt in die vennootschap.

Naast de faciliteiten voor de verkrijger van het ondernemingsvermogen bestaat er ook een 
betalingsregeling voor degene die schenk- of erfbelasting is verschuldigd over de verkrij-
ging van een vordering op een medeverkrijger die wel ondernemingsvermogen heeft ver-
kregen (art. 25, lid 13, IW 1990). Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een onder-
bedelingsvordering die ontstaat als gevolg van een verdeling van de nalatenschap. Uit de 
wetsgeschiedenis blijkt dat de faciliteit ook van toepassing is indien sprake is van een vor-
dering als gevolg van een legaat tegen inbreng van de waarde en deze inbreng schuldig is 
gebleven.334 De verkrijger van de vordering kan uitstel van betaling krijgen voor een peri-
ode van tien jaar. Het uitstel is rentedragend en wordt ingetrokken als de onderneming 
niet wordt voortgezet en voor zover de vordering wordt afgelost.

3.3.17.2 Tabel voorwaarden

333 De verdelingen hebben ook geen gevolgen voor de inkomstenbelasting op grond van art. 4.17c, 
lid 8, Wet IB 2001 (§ 3.3.11) en art. 4.39c Wet IB 2001 (§ 3.3.12).

334 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 20 ten aanzien van de kwijtscheldingsfaciliteit voor 
het toenmalige schenkings- en successierecht, die tot en met 2001 in de IW 1990 was opgenomen.

Rechtsvoorganger • IB-ondernemer
• medegerechtigde ex. art. 3.3, lid 1, onderdeel a, mits voortzetting IB-

onderneming
• (fictief) aanmerkelijkbelanghouder
• terbeschikkingsteller in de zin van art. 3.92 Wet IB 2001 door de aan-

merkelijkbelanghouder van een onroerende zaak
• reeds enige tijd ‘ondernemer’ zijn geweest:

– overlijden: 1 jaar
– schenken: 5 jaar
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3.3.17.3 Ratio

3.3.17.3.1 Faciliteiten voor de verkrijger van het ondernemingsvermogen
De faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting die worden verleend aan de verkrijger van 
het ondernemingsvermogen, zijn uitdrukkelijk bedoeld om problemen bij de bedrijfsop-
volging te voorkomen.335 In de memorie van toelichting bij de invoering van de uitstel- en 
kwijtscheldingsfaciliteit voor het toenmalige schenkings- en successierecht in 1998 is 
deze doelstelling als volgt verwoord:336

‘Wanneer een onderneming door vererving overgaat op de erfgenamen en door 
één of meer van hen wordt voortgezet, kan het verschuldigde successierecht tot 
financiële problemen leiden die de continuïteit van de onderneming zouden 
kunnen aantasten. Die problematiek speelt ook ingeval een ondernemer zich 
uit de zaken terugtrekt en de onderneming schenkt aan een of meer opvolgers. 
In dat geval is schenkingsrecht verschuldigd. Vanuit het algemeen sociaal-eco-
nomisch belang is het onwenselijk dat een onderneming die overgaat door ver-
erving moet worden gestaakt of geforceerd moet worden verkocht zonder dat 
de bedrijfsresultaten daar aanleiding toe geven, met als gevolg een verlies aan 
werkgelegenheid en economische diversiteit. Het is om dezelfde reden onwen-
selijk dat een ondernemer in situaties waarin het maatschappelijk gebruikelijk 
is uit te treden, zijn onderneming staakt in plaats van overdraagt aan een of 
meer opvolgers. (...) Het voorstel is door een tweetal maatregelen een bijdrage 
te leveren aan de continuïteit van familie-ondernemingen door de druk van het 

Object • (zelfstandig deel van een) IB-onderneming
• medegerechtigdheid die een voorzetting vormt van een IB-onderne-

ming
• vermogensbestanddelen die bij de erflater of schenker tot een (fic-

tief) aanmerkelijk belang hebben behoord (niet zijnde art. 4.10), 
voor zover de bv een onderneming drijft of een kwalificerende 
medegerechtigdheid bezit; preferente aandelen moeten zijn ont-
staan in het kader van een bedrijfsopvolging

• onroerende zaak voor zover deze dienstbaar is aan de onderneming

Verkrijger • vijf jaar voortzetten voor de vrijstellingen en tien jaar voortzetten 
voor het uitstel:
– (vennootschap moet) winst blijven genieten
– aandelen niet gewoon vervreemden en niet fictief op grond van 

art. 4.16, lid 1, onderdelen a t/m e en lid 2 en 5, Wet IB 2001; de 
rechten van de aandelen mogen evenmin afnemen

– in geval van preferente aandelen moet de verkrijger reeds voor 5% 
aandeelhouder zijn van de gewone aandelen die zijn ontstaan bij 
een bedrijfsopvolging

– onroerende zaak ter beschikking blijven stellen en zaak moet 
dienstbaar blijven aan onderneming

– ‘vordering ter beschikking blijven stellen’ aan de bedrijfsopvolger

Moment • bij leven en overlijden

Titel • krachtens schenking of erfrecht

Overig • specifieke beëindigingsgronden:
– faillissement en schuldsaneringsregeling
– aflossen vordering

335 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de doelstelling van de regeling § 9.4. Of de vrijstellin-
gen in overeenstemming zijn met het gelijkheidsbeginsel wordt onderzocht in hoofdstuk 9.

336 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 2, V-N 1997/4020.
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successierecht en het schenkingsrecht ten gevolge van de overgang van de 
onderneming te verminderen.’

Opvallend is hierbij de woordkeuze ‘familieondernemingen’. De faciliteiten stonden 
namelijk van het begin af aan open voor iedere verkrijging krachtens schenking of erf-
recht, ook als deze buiten de familiesfeer plaatsvindt, of als geen familieonderneming 
wordt geschonken, respectievelijk vererft. Overigens zal het bij een schenking of een ver-
erving veelal om een bedrijfsopvolging binnen de familie gaan. De faciliteiten hebben 
naar hun aard betrekking op familierelaties.337

Met ingang van 2002 zijn de faciliteiten opgenomen in de SW 1956. De motivering voor 
de vrijstelling is weinig afwijkend van de motivering gegeven bij de invoering van de faci-
liteiten zoals hiervoor verwoord.338 Bij de wijzigingen die met ingang van 1 januari 2010 
zijn aangebracht, is de ratio eveneens hetzelfde gebleven:339

‘Kern van de regeling is dat de schenk- of erfbelasting vanwege het belang van 
de onbelemmerde voortzetting van economische bedrijvigheid, geen bedrei-
ging mag vormen voor reële bedrijfsoverdrachten.’

Verder hebben deze wijzigingen ten doel gehad de faciliteiten eenvoudiger, toegankelij-
ker en evenwichtiger te maken. Daarnaast beogen de wijzigingen dat de faciliteiten alleen 
reële bedrijfsopvolgingen faciliëren. Hierbij is getracht de wetgeving meer aan te laten 
sluiten bij de economische praktijk van bedrijfsoverdrachten, waarbij zo min mogelijk 
verschil zou moeten worden gemaakt tussen overdrachten in de winstsfeer en die in de 
aanmerkelijkbelangsfeer, tussen bedrijfsoverdrachten bij leven en die bij overlijden en 
tussen directe en indirecte (via een holding) gehouden aandelen in een vennootschap. Om 
een onbelemmerde voortzetting van de economische bedrijvigheid verder te stimuleren, 
werd tevens voorgesteld het vrijstellingspercentage te verhogen tot 90.340

Bij amendement van Cramer c.s. is uiteindelijk voorgesteld de vrijstelling te wijzigen in 
die zin dat een deel van de verkrijging wordt vrijgesteld tegen 100% en een deel tegen 
83%.341 Het deel dat voor 100% wordt vrijgesteld, is gerelateerd aan de waarde die de ver-
krijger verkrijgt in de totale achterliggende objectieve onderneming. Aangezien het 
amendement budgettair neutraal moest zijn, is de verhoging naar 100% gecompenseerd 
door het restant van de verkrijging vrij te stellen tegen 83%, in plaats van de eerder voor-
gestelde 90%. Het amendement beoogt het MKB-bedrijf meer van de vrijstelling te laten 
profiteren dan het grootbedrijf. De wetgeving is echter nodeloos gecompliceerd gewor-
den.342 De staatssecretaris heeft inmiddels aangegeven in 2011 met voorstellen te komen 
tot vereenvoudiging van de bedrijfsopvolgingswetgeving op dit punt.343

3.3.17.3.2 Uitstel voor de verkrijger van een vordering op de voortzetter
Ook de betalingsregeling voor de verkrijger van een vordering op een voortzetter is uit-
drukkelijk bedoeld om problemen bij de bedrijfsopvolging te voorkomen. De onderbede-
lingsvordering is bij de invoering van de vrijstellingen in de IW 1990 bewust buiten de 
vrijstellingsfaciliteiten gehouden.344 Dit is zo gebleven onder de vrijstellingsfaciliteiten in 

337 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 700 XIII, nr. 7, p. 2.
338 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1, p. 15 (Kabinetsstandpunt over het Rapport Moltmaker, 

opgenomen in V-N 2001/33.3) en Kamerstukken II, 2001-2002, 28 015, nr. 3.
339 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 4.
340 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 4-5.
341 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 79 (ter vervanging van amendement nr. 53).
342 Heithuis 2010a. Zie voor kritiek ook Hoogwout 2010a; De Wijkerslooth-Lhoëst 2010; Jansen 2010, 

§ 8.4; S.A. Stevens 2010, § 3 en Estate Tip 2010-37. Zie ook § 9.4.13.
343 Handelingen I, 2010-2011, nr. 13, p. 5 rk en Kamerstukken I, 2010-2011, 32 504, nr. G.
344 Kamerstukken II, 1997-1998 25 688, nr. 3, p. 21 en nr. 6, p. 8.
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de SW 1956, ondanks het voorstel van de Werkgroep-Moltmaker om ook de verkrijger van 
de vordering mee te laten delen in de faciliteit.345 De wetgever heeft het voorstel niet over-
genomen, waarbij hij als motivering onder andere heeft gegeven dat de faciliteit alleen is 
bedoeld voor de voortzetters en niet voor degenen die in het geheel geen ondernemings-
vermogen verwerven.346 Bij de wijzigingen per 2010 is opnieuw aangedrongen op het ver-
lenen van de vrijstellingen aan degene die een vordering verkrijgt op de voortzetter. Weer 
heeft de wetgever dit voorstel afgewezen, omdat hij van mening is dat alleen degene die 
daadwerkelijk de onderneming voortzet de faciliteiten deelachtig moet worden. Boven-
dien:347

‘(...) 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 ondernemersvermogen in 
de nalatenschap en die zonder ondernemingsvermogen in de nalatenschap.’

Het verlenen van een voortzettersvrijstelling in plaats van een boedelvrijstelling leidt 
ertoe dat de vrijstellingen niet volledig kunnen worden benut indien tot de nalatenschap 
onvoldoende ander vermogen behoort. Indien de onderneming krachtens erfrecht over-
gaat op de beoogde opvolger, krijgt de opvolger een overbedelingsschuld aan de overdra-
ger. Zijn verkrijging is daardoor niet groot genoeg om de vrijstelling volledig te benutten. 
Vanuit de familie bezien, treedt dan een verlies van de vrijstelling op. Hierdoor zou het 
effect kunnen optreden dat ook aan andere erfgenamen dan de beoogde bedrijfsopvolger 
ondernemingsvermogen wordt nagelaten. Of dit negatieve neveneffect zich voordoet, 
wordt onderzocht in § 14.4.3.5.3. Overigens heeft de staatssecretaris wel toegezegd onder-
zoek op dit punt te gaan verrichten:348

‘Gezien de door de leden van de ChristenUnie-fractie tijdens de plenaire behan-
deling in de Tweede Kamer ingediende motie om een onderzoek te doen naar 
de mogelijkheid om [de; MH] bedrijfsopvolgingsregeling te wijzigen in een boe-
delfaciliteit, heb ik die leden vooralsnog niet kunnen overtuigen om daartoe 
niet over te gaan. Uiteraard ben ik bereid om het onderzoek waarom wordt ver-
zocht te verrichten; mogelijk dat daaruit nieuwe inzichten voortvloeien.’

Deze faciliteiten zijn alleen van toepassing als sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.3.18 Vrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging door (klein)kind, broer of 
zus

3.3.18.1 Werking

3.3.18.1.1 Inleiding
Over de verkrijging van een onroerende zaak is de verkrijger overdrachtsbelasting ver-
schuldigd. De verkrijging van een onroerende zaak in het kader van een bedrijfsopvolging 
van een IB-onderneming is echter vrijgesteld op grond van art. 15, lid 1, onderdeel b, WBR. 
Het begrip onderneming moet ruim worden opgevat. Ook een aandeel in een vof vormt 
een onderneming. Deze vrijstelling is van toepassing indien (1) de onroerende zaak 

345 Rapport Moltmaker 2000, § 4.3.5.
346 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1, p. 18-19 (Kabinetsstandpunt over het Rapport Moltma-

ker, opgenomen in V-N 2001/33.3). Zie in deze zin ook Kamerstukken II, 2001-2002, 28 015, nr. 6, 
p. 22. Zie voor kritiek hierop o.a. Van Vijfeijken 2001, § 6.6. Zij geeft de voorkeur aan een boedel-
vrijstelling.

347 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 24.
348 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 81, p. 7.
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behoorde tot en dienstbaar was aan de onderneming van de overdrager (§ 3.3.18.1.2), (2) 
de overdracht plaatsvindt binnen een bepaalde familiekring (§ 3.3.18.1.3) en (3) de onder-
neming in haar geheel (al dan niet in fasen) wordt voortgezet (§ 3.3.18.1.4).

3.3.18.1.2 Behoren tot en dienstbaar aan de IB-onderneming van de overdrager
De vrijstelling is alleen van toepassing indien de onroerende zaken behoren tot en dienst-
baar zijn aan de IB-onderneming van de overdrager. Dit betekent dat de verkrijging van 
het woongedeelte van een tot het ondernemingsvermogen behorend woon-winkelpand 
niet is vrijgesteld.349 Indien echter aannemelijk is dat binnen afzienbare tijd dit woonge-
deelte alsnog dienstbaar wordt aan de onderneming, is de vrijstelling op grond van HR 23 
januari 1985, BNB 1985/103 wel van toepassing. De verkrijging van het bedrijfsgedeelte 
van een woon-winkelpand is naar mijn mening ook vrijgesteld indien het pand voor de 
inkomstenbelasting is gerekend tot het privévermogen van de overdrager.350

Aangezien de faciliteit alleen van toepassing is bij de overdracht van een IB-onderneming, 
ziet deze vrijstelling niet op de overdracht van aandelen in een bv tot wiers vermogen een 
onderneming behoort. In de regel zal heffing van overdrachtsbelasting ook niet aan de 
orde komen. Dit is alleen anders indien sprake is van een lichaam in de zin van art. 4, lid 
1, onderdeel a, WBR en dat lichaam, naar de feitelijke omstandigheden beoordeeld, een 
onderneming drijft. In economische zin zou kunnen worden gesteld dat alsdan een onder-
neming wordt overgedragen. In juridische zin wordt echter geen onderneming overgedra-
gen zodat de ouder-kind-broer-zusvrijstelling niet van toepassing is.351 De staatssecretaris 
heeft aangegeven dat er geen reden bestaat voor goedkeurend beleid ter zake, mede 
omdat de wetgever de aandelentransactie bij een zogenoemd art. 4-lichaam uitdrukkelijk 
in de heffing van de overdrachtsbelasting heeft willen betrekken.352

Evenmin geldt de vrijstelling in het geval waarin het bedrijfspand door de aandeelhouder 
wordt verhuurd aan de ‘ondernemende’ bv en dit pand tegelijkertijd met de aandelen in 
de bv wordt overgedragen.

3.3.18.1.3 Familiekring
De kwalificerende familiekring bestond tot 1 januari 2006 uit kinderen, stiefkinderen, 
pleegkinderen en kleinkinderen of hun echtgenoten. De vrijstelling werd kortweg ook 
wel ouder-kindvrijstelling genoemd. Met ingang van 1 januari 2006 is de vrijstelling uit-
gebreid met de verkrijging door een broer of zus van de ondernemer.353 Tot de nieuwe 
familiegroep behoren overigens ook de halfbroers en -zussen en pleegbroers en -zussen. 
Door deze wijzingingen is de ouder-kindvrijstelling dus gewijzigd in een (groot)ouder-
(klein)kind-broer-zusvrijstelling (hierna afgekort tot ouder-kind-broer-zusvrijstelling). De 
vrijstelling is alleen van toepassing indien de gehele onderneming door alleen maar kwa-
lificerende voortzetters wordt voortgezet (zie § 3.3.18.1.4).

349 HR 2 februari 1983, BNB 1983/139 en Hof Den Haag 14 juni 1982, BNB 1983/296.
350 Zie voor een nadere motivering Hoogeveen 2005a, § 4.2.2. In gelijke zin Dijkstra 2003, § 2.1. De 

auteurs van de Cursus Belastingrecht menen zonder voorbehoud dat het niet relevant is of het woon-
gedeelte voor de heffing van de inkomstenbelasting tot het ondernemingsvermogen wordt gere-
kend, Cursus Belastingrecht (Belastingen van Rechtsverkeer), onderdeel 2.3.4.C.

351 Vergelijk HR 29 maart 1995, BNB 1995/160 gewezen voor de toepassing van de inbrengvrijstelling 
van art. 15, lid 1, onderdeel e, WBR. De Hoge Raad besliste dat de inbrengvrijstelling niet van toe-
passing was omdat de tot het privévermogen behorende aandelen in het vermogen van de aan-
deelhouder geen onderneming vormen. A-G Moltmaker oordeelde in zijn conclusie bij het arrest 
in overeenkomstige zin.

352 Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 22 mei 2001, nr. CPP2001/1227M, V-N 2001/35.29. 
Alleen indien de aandelen tot het ondernemingsvermogen van een IB-onderneming zouden beho-
ren, kan de vrijstelling van toepassing zijn. Gassler 2006, p. 204. Ik stel mij zo voor dat deze situ-
atie zich niet veelvuldig zal voordoen.

353 Op de vraag of deze beperking in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel wordt inge-
gaan in § 9.7. Zie hierover ook § 3.3.18.3.
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3.3.18.1.4 Onderneming in haar geheel (al dan niet in fasen) voortzetten
Voortzetten houdt naar mijn mening in dat ten tijde van de overdracht het voornemen 
van voortzetten bij de verkrijger aanwezig moet zijn.354 Is dit niet het geval, dan komt de 
verkrijger niet in aanmerking voor de vrijstelling. Aan de voortzetting is verder geen ter-
mijn verbonden. In theorie is het mogelijk dat de ondernemer bijvoorbeeld slechts een 
maand de onderneming drijft en vervolgens de onderneming verkoopt aan een ander, 
zonder dat de vrijstelling verloren gaat. Voorwaarde hierbij is wel dat de verkrijger op het 
moment van de verkrijging het voornemen had om de onderneming voort te zetten.355 Zie 
hierover uitgebreider § 3.3.3.1.2.

Indien de verkrijger de verkregen onderneming direct inbrengt in een personenvennoot-
schap of in een bv, zet hij in beginsel de onderneming niet voort in de zin van art. 15, lid 
1, onderdeel b, WBR. Op dit punt is laatstelijk in het besluit van 27 september 2010 een 
aantal goedkeuringen gegeven.356

De woorden ‘in haar geheel’ houden in dat de voortzetter de onderneming in haar geheel 
moet voortzetten. Met ingang van 28 februari 2000 is het wel mogelijk gemaakt de gehele 
onderneming in fasen over te dragen. Hierdoor kan bijvoorbeeld eerst een personenven-
nootschap worden aangegaan met de beoogde bedrijfsopvolger.357 Deze wettelijke uitbrei-
ding is echter niet bedoeld om voortaan de overdracht van losse onroerende zaken moge-
lijk te maken. De overdracht van de onderneming inclusief de opstallen, maar bijvoor-
beeld exclusief de weilanden, of andersom, voldoet in beginsel niet.358 De enkele verhuur 
of verpachting van een weiland vormt namelijk geen onderneming meer bij de overdrager 
(HR 21 april 1976, BNB 1976/133). Indien echter in dit voorbeeld aannemelijk is dat sprake 
is van een gefaseerde bedrijfsoverdracht, is de vrijstelling toch op de opstallen van toepas-
sing. Indien op een later moment de weilanden worden overgedragen, is dat het sluitstuk 
van de gefaseerde overdracht en zijn ook daarop de faciliteiten van toepassing.359 Een 
overdracht van onroerende zaken vooruitlopend op een overdracht van de onderneming 
kwalificeert echter niet voor de vrijstelling.360

Dat de gehele onderneming moet worden voortgezet, impliceert ook dat de vrijstelling 
alleen geldt als de onderneming uitsluitend wordt voortgezet door kwalificerende fami-
lieleden (HR 15 april 2011, NTFR 2011/853). De vrijstelling wordt dus niet toegepast naar 
rato van de verkrijging door kwalificerende en niet-kwalificerende bedrijfsopvolgers.

354 In gelijke zin de staatssecretaris in zijn toelichting op het antwoord op vraag 5 van het besluit van 
de staatssecretaris van Financiën van 22 maart 2004, nr. CPP2004/543M, over art. 15, lid 1, onder-
deel b, WBR opgenomen in V-N 2004/23.18.

355 In gelijke zin Jansen 2005c, § 3.2.2.
356 Onderdelen 2 (doorinbreng in bv) en 4 (doorinbreng in personenvennootschap) van het besluit 

van de minister van Financiën van 27 september 2010, nr. DGB2010/1004M, V-N 2010/53.27. 
Indien de verkrijger pas na enige tijd de verkregen onderneming inbrengt in een bv of in perso-
nenvennootschap, en dat ook niet op voorhand van plan was, staat dat niet aan toepassing van de 
ouder-kind-broer-zusvrijstelling in de weg, omdat aan de vrijstelling geen absolute voortzettings-
termijn is verbonden.

357 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 030, nr. 6. Zie over de gefaseerde bedrijfsoverdracht uitgebreid 
Overtoom 2002.

358 Zie voor een specifieke situatie waarvoor een goedkeuring is gegeven laatstelijk onderdeel 7 van 
het besluit uit 2010 (zie noot 356 hiervoor).

359 Indien het kind zijn onderneming inmiddels in een bv heeft ingebracht, is de latere overdracht 
aan de bv of aan het kind niet vrijgesteld. Laatstelijk onderdeel 3.1 van het besluit uit 2010 (zie 
noot 356). In onderdeel 3.2 van het besluit is overigens een goedkeuring opgenomen voor vóór 22 
mei 2001 in gang gezette gefaseerde bedrijfsopvolgingen.

360 Zie onderdeel 6 van het inmiddels vervallen besluit van 22 maart 2004, nr. CPP2004/543M over 
art. 15, lid 1, onderdeel b, WBR opgenomen in V-N 2004/23.18. In de daarna verschenen besluiten 
in 2007 (besluit van 9 augustus 2007, nr. CPP2006/1883M, V-N 2007/42.24) en in 2010 (zie noot 356) 
is hierover niets opgenomen.
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3.3.18.2 Tabel voorwaarden

3.3.18.3 Ratio
De vrijstelling was oorspronkelijk beperkt tot verkrijgingen door kinderen en was 
bedoeld om de bedrijfsopvolging tijdens leven te stimuleren.361 Hierbij lijkt de gedachte 
te zijn geweest dat een bedrijfsopvolging bij overlijden bedrijfssplitsingen in de hand zou 
werken.362 De kring van personen voor wie deze ouder-kindvrijstelling was bedoeld, is 
met ingang van 1996 verruimd naar kleinkinderen en hun echtgenoten.363 Met ingang 
van 1 januari 2006 is ook de verkrijging door broers en zussen vrijgesteld. Deze uitbrei-
ding is een reactie op de motie van Slob c.s. inhoudende het verzoek tot het opstellen van 
een overzicht van knelpunten in de overdrachtsbelasting in de landbouwpraktijk.364 Daar-
mee lijkt de uitbreiding tot doel te hebben om de bedrijfsoverdrachten in de landbouw-
sector te stimuleren maar helemaal duidelijk is dat niet. Zie over de ratio van de vrijstel-
ling uitgebreider § 9.6.

Volgens de Hoge Raad was de voormalige ouder-kindvrijstelling niet in strijd met het 
gelijkheidsbeginsel, omdat voor de kring van personen waarvoor de vrijstelling gold, te 
weten destijds (klein)kinderen, de legitiemeregeling een rol kan spelen.365 Het beroep op 
het gelijkheidsbeginsel door een werknemer, een broer en een neef faalde om die 
reden.366 Interessant is de vraag of de wijziging van het karakter van de legitiemeregeling 
in 2003 en de uitbreiding van de kring van kwalificerende personen met broers en zusters 
in 2006, er wellicht toe leidt dat de vrijstelling inmiddels wel in strijd is met het gelijk-
heidsbeginsel. Ik kom hierop terug in § 9.7.

Deze faciliteit is alleen van toepassing als sprake is van een bedrijfsopvolging.

3.4 FACILITEITEN BIJ BEDRIJFSOPVOLGING EN HUN RATIO

3.4.1 Faciliteiten die zijn bedoeld als bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Uit de in § 3.3 besproken doelstellingen blijkt dat niet alle 22 faciliteiten die bij een 
bedrijfsopvolging van toepassing kunnen zijn specifiek in het leven zijn geroepen om de 
bedrijfsopvolging te faciliëren. Sommige faciliteiten zijn bijvoorbeeld ook van toepassing 
als de objectieve onderneming wordt gestaakt. Voor het overzicht is in tabel 3.4-1 kort 

Rechtsvoorganger • IB-ondernemer of medegerechtigde
• grootouder, ouder, (half-, pleeg-)broer of -zus van de verkrijger

Object • gehele onderneming waartoe een onroerende zaak behoort, die in 
haar geheel of in fasen wordt overgedragen

• onroerende zaak moet dienstbaar zijn aan de onderneming

Verkrijger • kind, kleinkind, (half-, pleeg-)broer of -zus van de overdrager
• voortzetten; hieraan is geen termijn verbonden

Moment • bij leven

Titel –

Overig –

361 Kamerstukken II, 1967-1968, 9324/9410, nr. 3, p. 39.
362 Waarom dit het geval zou zijn, is echter niet helemaal duidelijk. Zie uitgebreider § 9.6.2.
363 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 428, nr. 3, p. 13. Hierdoor gold de vrijstelling voor dezelfde kring 

van personen als destijds gold voor de doorschuifregeling van art. 17 (oud) Wet IB 1964.
364 Kamerstukken II, 2003-2004, nr. 28 207, nr. 4. Zie ook de brief van de staatssecretaris van Finan-

ciën van 26 september 2005, nr. WV2005/171U, V-N 2005/51.25 en Kamerstukken II, 2005-2006, 
30 306, nr. 3, p. 11.

365 HR 6 juni 2003, BNB 2004/5, HR 7 november 2003, BNB 2004/33 en HR 23 juni 2006, BNB 2006/292.
366 Zie voor kritiek op deze beslissingen § 9.7.3.2.3.
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weergegeven wat de ratio van de faciliteiten is en aangegeven of een faciliteit al dan niet 
is bedoeld voor de faciliëring van een bedrijfsopvolging.

Tabel 3.4-1: Faciliteiten bedoeld voor bedrijfsopvolging?

Faciliteiten Gegeven ratio Bedoeld 
voor een 
bedrijfs-
opvolging?

Inkomstenbelasting

1. Waardering 60% 
woningwaarde

• afschaffen 20%-tarief
• voorkomen cumulatie met erfbelasting

Nee

2. Doorschuiven 
overlijden winst-
sfeer

• fictieve staking om heffingslek te voorkomen 
en dus bestaat tegen doorschuiven geen 
bezwaar

• continuïteit onderneming
• vermijden onereuze belastingdruk

Ja

3. Doorschuiven 
leven winstsfeer

• voorkomen dat wordt gewacht met de over-
dracht van de onderneming tot overlijden

• continuïteit onderneming
• verbeteren kwaliteit bedrijfsopvolging
• participatie overdrager gunstig voor vermo-

genspositie onderneming en voor latere start-
positie van voortzetter

Ja

4. Stakingsaftrek • verzachting gevolgen staking mede i.v.m. 
afschaffen bijzondere tarieven

• stimulans voor het starten van nieuwe onderne-
mingen

Nee

5. Stakingslijfrente 
bij verzekerings-
maatschappij

• verzorgen oudedagsvoorziening ondernemer Nee

6. Stakingslijfrente 
bij overnemer

• verzorgen oudedagsvoorziening ondernemer
• financiering bedrijfsoverdracht

Ja

7. Uitstel bij staking 
bij leven voor IB 
over stille reserve 
in ondernemers-
woning

• voorkomen van liquiditeitsproblemen bij sta-
kende ondernemers die in de ondernemerswo-
ning blijven wonen

Nee

8. Uitstel bij beëindi-
ging terbeschik-
kingstelling waar-
bij (directe) tegen-
prestatie ontbreekt

• voorkomen liquiditeitsproblemen Nee

9. Uitstel bij verkoop 
tegen schuldiger-
kenning winstsfeer

• stimuleren van de jonge generatie om tot een 
bedrijfsovername over te gaan

Ja

10. Uitstel bij staking 
door overlijden

• vervallen 20%-tarief
• cumulatie met erfbelasting

Nee

11. Doorschuiven aan-
merkelijkbelang-
sfeer bij leven

• voorkomen dat wordt gewacht met de over-
dracht van de aandelen tot overlijden

• werknemerseis i.v.m. aansluiten bij doorschuif-
regeling bij leven winstsfeer

Ja
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12. Doorschuiven aan-
merkelijkbelang-
sfeer bij overlijden

• wegnemen gevolgen fictieve vervreemding bij 
bedrijfsopvolging

Ja

13. Doorschuiven aan-
merkelijkbelang-
sfeer verdeling 
nalatenschap

• niet belemmeren van verdelingen nalaten-
schappen

• om uitvoeringstechnische redenen geen toets 
aan ondernemingsvermogen

Nee

14. Conserverende 
aanslag aanmerke-
lijkbelangsfeer bij 
verkrijger niet-
inwoner voor 
zover onderne-
mingsvermogen 
met eventuele 
kwijtschelding na 
tien jaar

• conserverende aanslag wordt opgelegd omdat 
in geval van een buitenlandse verkrijger de toe-
passsing van de doorschuifregelingen van art. 
4.17a t/m 4.17c Wet IB 2001 tot claimverlies zou 
leiden

Ja

15. Uitstel bij verkoop 
tegen schuldiger-
kenning aanmer-
kelijkbelangsfeer

• voorkomen liquiditeitsproblemen Ja

16. Uitstel bij verkoop 
tegen onzakelijke 
prijs bovenlangs 
aanmerkelijkbe-
langsfeer

• ingevoerd omdat de doorschuifregeling bij 
leven niet mogelijk is door aard en systematiek 
van de aanmerkelijkbelangregeling

Ja

Schenk- en erfbelasting

1. Voorwaardelijke 
vrijstelling verschil 
liquidatiewaarde 
en lagere waarde 
going concern

2. Gedeeltelijke 100% 
voorwaardelijke 
vrijstelling waarde 
going concern

3. Gedeeltelijke 83% 
voorwaardelijke 
vrijstelling waarde 
going concern

4. Uitstel belaste ver-
krijging

5. Uitstel in verband 
met vordering op 
voortzettende 
medeverkrijger

• voorkomen liquiditeitsproblemen die continuï-
teit onderneming kunnen aantasten

• vanuit het algemeen sociaal-economisch belang 
is het onwenselijk dat een onderneming die 
overgaat door vererving moet worden gestaakt 
of geforceerd moet worden verkocht zonder dat 
de bedrijfsresultaten daar aanleiding toe geven, 
met als gevolg een verlies aan werkgelegenheid 
en economische diversiteit

• differentiatie in de omvang van de vrijstelling is 
bedoeld om kleine ondernemingen meer te 
laten profiteren van de faciliteiten dan grote 
ondernemingen

Ja (5x)

Overdrachtsbelasting

1. Ouder-kind-broer-
zusvrijstelling

• faciliëren bedrijfsopvolging bij leven om ver-
snippering van ondernemingen als gevolg van 
overlijden tegen te gaan

• wegnemen knelpunten in de landbouwsector

Ja

Totaal aantal faciliteiten bedoeld voor bedrijfsopvolging 15
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Uit de tabel blijkt dat er 15 ‘echte’ bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn. Van deze faciliteiten 
mag worden verwacht dat er voorwaarden aan kleven die ervoor zorgen dat de faciliteiten 
ook alleen van toepassing zijn bij een bedrijfsopvolging. Naast deze ‘echte’ bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten zijn er nog faciliteiten die weliswaar niet de eis stellen dat sprake moet 
zijn van een bedrijfsopvolging, maar die daarbij wel kunnen worden gebruikt. Voorbeel-
den hiervan zijn de renteloze betalingsregeling van art. 25, lid 17, IW 1990 en de door-
schuifregeling die geldt bij de verdeling van de nalatenschap (art. 4.17c Wet IB 2001).

Bij alle 15 bedrijfsopvolgingsfaciliteiten heeft de continuïteitsgedachte van de onderne-
ming vooropgestaan. De liquiditeits- en financieringspositie van de overdrager en de over-
nemer spelen daarbij een belangrijke rol. De meeste faciliteiten zijn dan ook alleen van 
toepassing indien een (directe) tegenprestatie ontbreekt. Dit geldt alleen niet voor de toe-
passing van de doorschuifregeling bij leven in de winstsfeer, de doorschuifregelingen bij 
overlijden in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer en voor de ouder-kind-broer-
zusvrijstelling. Verder blijkt uit de tabel dat een aantal faciliteiten ook een nevendoelstel-
ling heeft, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de voorwaarden van de faciliteiten kunnen 
verschillen.

3.4.2 Hoofddoelstelling Rapport Bedrijfsoverdracht 2004

In het kader van de doelstelling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wordt op deze plaats 
ook gewezen op het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004. In dit rapport is de hoofddoelstel-
ling van het bedrijfsopvolgingsbeleid opgenomen.367 In § 2.3 en § 5 van het genoemde rap-
port worden de volgende beleidsmatige uitgangspunten van het gevoerde bedrijfsopvol-
gingsbeleid gegeven (de cursiveringen zijn van mijn hand):

‘§ 2.3. (...) Algemeen uitgangspunt: belasting mag geen beletsel zijn voor 
bedrijfsoverdracht. In zijn algemeenheid geldt voor de fiscale behandeling van 
bedrijfsoverdrachten dat de fiscale heffing geen beletsel mag zijn voor economisch 
gewenste bedrijfsoverdrachten. Indien de liquiditeitspositie van de overdrager niet 
gelijk opgaat met het moment waarop belasting betaald moet worden, kan 
sprake zijn van een belemmering. Hieruit volgt echter niet automatisch dat er voor de 
fiscus een rol is weggelegd als financier van bedrijfsoverdrachten. Terughoudendheid is 
namelijk gepast indien het zou gaan om liquiditeitsproblemen die in wezen neerkomen op 
financieringsproblemen. Daarbij is voorts relevant of deze problemen zich bij de 
koper of verkoper voordoen. Het geschetste uitgangspunt dat de belastinghef-
fing geen beletsel mag zijn voor een bedrijfsoverdracht, geldt ongeacht het 
belastingmiddel (...).

§ 5. (...)‘Beleidsmatig uitgangspunt voor de fiscale regelgeving is het streven 
liquiditeitsproblemen daar waar nodig te voorkomen. Ondanks het feit dat fisca-
liteit niet het belangrijkste knelpunt voor een bedrijfsoverdracht is, mag het 
niet zo zijn dat de fiscale heffing een beletsel vormt voor economisch gewenste 
bedrijfsoverdrachten. Indien de liquiditeitspositie niet gelijk opgaat met het 
moment waarop belasting betaald moet worden, kan sprake zijn van een belem-
mering. Dit dient te worden voorkomen. Daarbij is wel terughoudendheid 

367 Hoewel het rapport is samengesteld door het Ministerie van Financiën terwijl het Ministerie van 
(thans) Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verantwoordelijk is voor het beleid, is het 
zeer aannemelijk dat de in het rapport gedane uitlatingen met betrekking tot het beleid in over-
eenstemming zijn met de visie van het laatstgenoemde ministerie. In de beleidsbrief van de 
staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2003 ‘In actie voor ondernemers!’ wordt 
aangegeven dat het Ministerie van Economische Zaken betrokken wordt bij het tot stand komen 
van de notitie. Beleidsbrief ‘In actie voor ondernemers!’ 2003, p. 46-47. Omgekeerd wordt in het 
Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 vermeld dat in de genoemde beleidsbrief is aangegeven dat de 
fiscale aspecten van de bedrijfsoverdracht in het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 aan de orde zul-
len komen. Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 2.1.
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gepast, het is ook weer niet de bedoeling dat de fiscus als bankier van het bedrijfs-
leven fungeert voor liquiditeitsproblemen die in feite financieringsproblemen 
zijn.’

Hierbij is niet aangegeven:
– wat wordt verstaan onder een beletsel of een belemmering;
– wat het verschil is tussen liquiditeitsproblemen en financieringsproblemen;368

– wat wordt verstaan onder economisch gewenste bedrijfsoverdrachten;
– wat wordt verstaan onder het ‘daar waar nodig’ voorkomen van liquiditeitsproblemen.

Evenmin is aangegeven op welke wijze de op dat moment bestaande bedrijfsopvolgings-
faciliteiten voldeden aan deze uitgangspunten. In ieder geval zijn deze uitgangspunten 
niet als voorwaarden voor het verlenen van de faciliteiten terug te vinden.369 Desondanks 
is de uiteindelijke conclusie van de staatssecretaris dat de faciliteiten grosso modo in lijn 
zijn met de hiervoor weergegeven beleidsmatige uitgangspunten:370

‘De beschreven faciliteiten in de fiscale regelgeving zorgen ervoor dat de piek 
in de belastingheffing die zich in de praktijk bij bedrijfsoverdracht kan voor-
doen, wordt gematigd. Daarbij pakt ook de uiteindelijke belastingdruk (veel) 
lager uit dan het nominale tarief suggereert (...). Bij de vormgeving van bepaalde 
faciliteiten is uit overwegingen van eenvoud en doelmatigheid gekozen voor 
een generiek karakter. Deze faciliteiten zijn als gevolg hiervan in individuele 
situaties soms ruimer dan strikt noodzakelijk. De conclusie is dan ook dat de 
faciliteiten grosso modo in lijn zijn met het beleidsmatig uitgangspunt.’

3.5 KORTE SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In dit hoofdstuk heb ik de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de huidige 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Er zijn in totaal 22 faciliteiten die van toepassing kunnen 
zijn bij een bedrijfsoverdracht, waarvan er 15 uitdrukkelijk als bedrijfsopvolgingsfaciliteit 
zijn bedoeld. Met betrekking tot de ratio van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan worden 
opgemerkt dat het hoofddoel is het voorkomen van een beletsel voor de bedrijfsover-
dracht als gevolg van de belastingheffing ter zake; de continuïteit van de onderneming 
mag niet door de belastingheffing in gevaar komen. Een aantal faciliteiten heeft ook nog 
nevendoelen. Deze zijn per faciliteit verschillend. Uit de beschrijving blijkt verder dat aan 
de toepassing van de faciliteiten verschillende voorwaarden worden gesteld, ook als 
sprake is van dezelfde soort faciliteit of als de wetgever dezelfde situatie probeert te faci-
liëren. De ene keer worden bijvoorbeeld speciale eisen gesteld aan de overdracht van een 
medegerechtigdheid of preferente aandelen en de andere keer is dat niet het geval. Ook 
kunnen de faciliteiten inhoudelijk verschillen. Zo wordt de ene keer voor het verkrijgen 
van uitstel van betaling wel zekerheid geëist en de andere keer niet en wordt in de ene 
situatie wel rente berekend en in de andere niet. Ook de intrekkingsgronden kunnen per 
faciliteit verschillen. Kortom, er bestaan de nodige afstemmingsverschillen tussen de 
diverse faciliteiten en er is sprake van complexe wetgeving. Hierop wordt teruggekomen 
in hoofdstuk 11 respectievelijk 12.

368 In essentie is een liquiditeitsprobleem ook een financieringsprobleem, omdat de benodigde liqui-
diteiten eventueel via financiering verkregen zouden kunnen worden. Indien dat het geval is, is 
geen sprake van een financieringsprobleem en daarmee ook niet (meer) van een liquiditeitspro-
bleem. Ik kom hierop terug in § 13.2.4.

369 Dit betekent dat het feitelijk voldoende is dat er een onderneming wordt gedreven en dat deze 
wordt voortgezet. Voor na 2004 nieuw ingevoerde faciliteiten of aangebrachte verruimingen van 
bestaande bedrijfsopvolgingsfaciliteiten geldt overigens hetzelfde.

370 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 5. Zie voor kritiek op de gegeven motivering § 13.5.
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4 Niet-belastinggerelateerde kredietmaatregelen

4.1 INLEIDING

De Nederlandse overheid heeft een aantal kredietmaatregelen getroffen om de financie-
ringsmarkt te begeleiden. Dit betreft onder andere de Borgstellingsregeling Midden en 
Kleinbedrijf (1965), de Regeling Groeifaciliteit (2006) en de Tijdelijke Garantie Onderne-
mingsfinanciering Regeling (2009).371 De eerste twee borgstellingsregelingen bestonden 
reeds voordat de kredietcrisis uitbrak. Naar aanleiding van de kredietcrisis zijn deze rege-
lingen verruimd. De Tijdelijke Garantie Ondernemingsfinanciering Regeling is een 
directe reactie op de kredietcrisis.372 Kern van de maatregelen is dat de overheid borg staat 
voor (een deel van) de lening die de ondernemer afsluit. Voor deze borgstelling moet een 
extra risicopremie worden betaald.373 De drie genoemde regelingen zijn ondergebracht in 
de Ministeriële regeling ‘Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van onderne-

371 Naast deze maatregelen bestaan ook nog enige meer specifieke borgstellingsregelingen (o.a. Tech-
nopartner Seed-Faciliteit, de Faciliteit Opkomende Markten, de Scheepsbouwborgstellingregeling 
en de Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg (Go Cure)). Deze specifieke maatrege-
len blijven hier onbesproken. Ook Rats & Warmerdam gaan bij hun beleidsnota over de financie-
ring van het MKB vanwege het specifieke karakter of de focus op de wat grotere bedrijven niet 
verder in op de specifieke borgstellingsregelingen. MKB-Nederland 2004 (Rats & Warmerdam), 
p. 17. Voor de volledigheid wordt ook nog gewezen op de Durfkapitaalregeling in de Wet IB 2001. 
Deze regeling, ook wel Tante-Agaathregeling genoemd, heeft tot doel het stimuleren van het ver-
strekken van leningen aan startende ondernemers. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 463, nr. 3, 
p. 5-6 en Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 243-244. Op grond van deze regeling wor-
den vorderingen op startende ondernemers, bedrijfsovernemers daaronder begrepen, tot een 
bedrag van € 55.476 (partners € 110.952; cijfers 2011) niet tot het box 3-vermogen gerekend 
(art. 8.20 Wet IB 2001). Tot 1 januari 2011 werd voor deze vorderingen een extra heffingskorting 
verleend van 1,3% en kon een verlies op de vordering als persoonsgebondenaftrek in aanmerking 
worden genomen, mits sprake was van direct durfkapitaal. De regeling is met ingang van 1 janu-
ari 2011 op deze twee punten versoberd, in die zin dat de heffingskorting in vier jaar stapsgewijs 
wordt afgebouwd naar nihil en dat de persoonsgebondenaftrek voor afwaarderingen op leningen 
die vanaf 1 januari 2011 zijn en worden verstrekt, is afgeschaft. De gegeven argumenten zijn dat 
er weinig van de regeling gebruik werd gemaakt, startende ondernemers ook gebruik kunnen 
maken van de borgstellingsregelingen en omdat de kredietverlening door banken aan onderne-
mers behoorlijk is aangetrokken. Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 32, p. 20. Deze regeling 
blijft verder onbesproken.

372 Met de Tweede Kamer is in 2009 afgesproken dat ieder kwartaal zal worden gerapporteerd over 
het gebruik van de financieringsinstrumenten. Kamerstukken II, 2008-2009, 31 371, nr. 212.

373 Voor de Regeling Groeifaciliteit en de Tijdelijke Garantie Ondernemingsfinanciering Regeling 
geldt tevens dat de financier een reserveringsquotum moet aanvragen. Daarvoor bedragen de kos-
ten 1%.
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mingen’ (hierna: SGO).374 Zoals de titel van deze regeling al aangeeft, kunnen de borgstel-
lingsregelingen ook worden gebruikt voor de financiering van een bedrijfsopvolging.375 
Naast de drie genoemde borgstellingsregelingen bestaat er met ingang van 2009 ook een 
regeling voor Microfinanciering in Nederland. Daarmee wordt beoogd het financierings-
probleem voor het verkrijgen van kleine kredieten (tot € 35.000) op te lossen.376

Een belangrijk verschil tussen de vier hiervoor genoemde kredietfaciliteiten en de fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en 
de overdrachtsbelasting die in hoofdstuk 3 zijn besproken, is dat deze vier kredietfacili-
teiten niet zijn gerelateerd aan de omvang van de verschuldigde belasting, terwijl de fis-
cale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten dat wel zijn. Doel van de bespreking van de niet-belas-
tinggerelateerde kredietfaciliteiten is om bij de beleidsevaluatie van het gevoerde fiscale 
beleid ook de niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteiten te kunnen betrekken. Bij deze 
evaluatie zal onder andere worden beoordeeld of het noodzakelijk is dat er aparte belas-
tinggerelateerde faciliteiten bestaan of dat ook volstaan zou kunnen worden met een (aan-
gepaste) niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit. Ook zouden de niet-belastinggerela-
teerde kredietfaciliteiten mogelijk als voorbeeld kunnen dienen voor de invulling van de 
belastinggerelateerde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, of andersom.

In § 4.2 t/m 4.5 worden de hiervoor genoemde vier regelingen besproken. In § 4.6 wordt 
ingegaan op enkele andere recente initiatieven die zijn genomen om de kredietmarkt vlot 
te trekken. In § 4.7 worden enige conclusies getrokken met betrekking tot de verhouding 
tussen de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de niet-belastinggerelateerde krediet-
maatregelen. Ik sluit dit hoofdstuk af met een korte conclusie in § 4.8.

4.2 BORGSTELLINGSREGELING MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

4.2.1 Inleiding

De Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (hierna: BMKB-regeling) is een regeling 
op grond waarvan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zich 
borgstelt voor een deel van het gewenste krediet als de kredietaanvraag wordt afgewezen 
door een gebrek aan voldoende onderpand. Tot 2009 was de regeling neergelegd in het 
Besluit Borgstelling MKB-kredieten.377 Thans is de regeling opgenomen in de SGO. De 
doelstelling van de BMKB-regeling is om ondernemers in het MKB met bevredigende per-
spectieven qua rentabiliteit en continuïteit, maar met een tekort aan zekerheden, te 
ondersteunen bij het verkrijgen van bancaire kredietverlening. De BMKB-regeling richt 

374 De ministeriële regeling is gebaseerd op de Kaderwet EZ-subsidies (wet van 29 februari 1996, hou-
dende vaststelling regels inzake de verstrekking van subsidies door de minister van Economische 
Zaken). In de bijlagen bij deze regeling is een aantal modelovereenkomsten opgenomen. In deze 
overeenkomsten zijn ook voorwaarden opgenomen die niet blijken uit de artikelen in de SGO 
zelf. Deze voorwaarden zijn op grond van art. 3.12i, onderdeel b, SGO rechtstreeks van toepassing 
op de Tijdelijke Garantie Ondernemingsfinanciering Regeling. Bij de Borgstellingsregeling Mid-
den en Kleinbedrijf en de Regeling Groeifaciliteit staat alleen in de SGO dat in de bijlagen model-
overeenkomsten zijn opgenomen (art. 2.9 en art. 3.7 SGO). De delegatiebevoegdheid voor het 
opnemen van modelovereenkomsten is opgenomen in art. 30, lid 5, Kaderbesluit EZ-subsidies. 
Het lijkt er dan ook op dat niet in belangrijke mate kan worden afgeweken van de modelovereen-
komsten. Zie over de verhouding tussen de Subsidieregeling en de modelovereenkomst voor de 
Tijdelijke Garantie Ondernemingsfinanciering Regeling Mansur 2009, p. 154.

375 Wellicht had in plaats van ‘overdragen van ondernemingen’ beter de terminologie ‘overnemen 
van ondernemingen’ kunnen worden gebruikt. Immers, de overname leidt bij de overnemer 
mogelijk tot een financieringsbehoefte en niet bij de overdrager.

376 Zie over de problemen voor kleine ondernemingen om aan krediet te komen nader ook § 6.3.4.
377 De regeling wordt daarom ook nog wel eens aangeduid als BBMKB-regeling. De kredietfaciliteit 

zag het levenslicht als de Kredietbeschikking Midden- en Kleinbedrijf in 1965. Zie voor een histo-
risch overzicht en de ontwikkeling van de regeling door de jaren heen EIM april 2010 (Kuiper), 
p. 33-35.
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zich met name op dat deel van de kredietverlening waarvoor een MKB-ondernemer geen 
zekerheden aan de bank kan overleggen. Vanwege de kredietcrisis is de BMKB-regeling de 
afgelopen jaren een aantal malen verruimd.

De werking van de regeling wordt besproken in § 4.2.2 en de voorwaarden om ervoor in 
aanmerking te komen in § 4.2.3. Op het doelbereik, de effectiviteit en de doelmatigheid 
van de borgstellingsregeling wordt ingegaan in § 4.2.4. Ik sluit deze paragraaf af met een 
korte conclusie in § 4.2.5.

4.2.2 Werking van de regeling

De BMKB-regeling wordt door banken toegepast; zij beslissen of ze wel of geen gebruik 
willen maken van de regeling.378 Indien banken een beroep doen op de BMKB-regeling 
staat de overheid borg voor een deel van de leningen die banken aan ondernemers ver-
strekken. In ruil daarvoor moeten banken provisie betalen aan de overheid. De provisies 
lopen op van 2% naar 3,6% afhankelijk van de looptijd van de lening (art. 2.6 SGO). Deze 
provisie wordt in de praktijk veelal doorberekend aan de ondernemer.379

Binnen de regeling gelden verschillende regels voor starters (maximaal vijf jaar geleden 
gestart) en voor bestaande MKB-bedrijven. Het maximale borgstellingskrediet voor star-
tende bedrijven is € 200.000; voor bestaande bedrijven is dat € 1,5 miljoen.380 Het bedrag 
van de lening kan echter nooit hoger uitvallen dan het tekort aan zekerheden dat de 
ondernemer heeft (art. 8, lid 1, onderdeel c, Modelovereenkomst). In het geval van starters 
staat de overheid borg voor 80% van de verstrekte lening van maximaal € 250.000 (80% van 
€ 250.000 is € 200.000). Bij bestaande ondernemingen is dat 50% van de verstrekte lening 
van maximaal € 3 miljoen (50% van € 3 miljoen is € 1,5 miljoen).381 Onder voorwaarden 
kunnen bestaande ondernemingen tijdelijk ook gebruikmaken van de startersborgstel-
ling. Kort gezegd komt het erop neer dat het krediet dat zij verkrijgen via de borgstelling 
het bedrag van € 200.000 niet mag overstijgen.382 Omgekeerd mogen starters ook gebruik-
maken van de borgstellingsregeling voor bestaande bedrijven (50%-borgstelling), indien 
zij een groter krediet nodig hebben dan € 250.000.

De looptijd van het borgstellingskrediet is maximaal zes jaar, tenzij sprake is van de finan-
ciering van onroerend goed of schepen waarbij de looptijd maximaal 12 jaar is.383 Er 
bestaat geen aflossingsvrije periode. Wel mag de bank gedurende de looptijd bij starters 

378 De volgende banken maken gebruik van de BMKB-regeling: ABN-AMRO, Fortis Bank, Friesland 
Bank, ING-bank, KBN, Rabobank, Triodos en Van Landschot Bankiers (augustus 2010).

379 MKB-Nederland 2004 (Rats & Warmerdam), p. 18.
380 Tot 2 november 2008 bedroeg het borgstellingskrediet voor starters € 100.000 en voor bestaande 

bedrijven € 1 miljoen. Voorts is de regeling ook opengesteld voor MKB-bedrijven van 100 tot 250 
werknemers (was maximaal 100 werknemers). Aanleiding voor deze verruimingen is de krediet-
crisis. Brief van de minister van Economische Zaken van 21 oktober 2008, kenmerk OI/O/8160173. 
De duur van deze tijdelijke uitbreidingen van de BMKB-regeling is verlengd tot 1 januari 2012. 
Regeling van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 december 2010, 
nr. WJZ/10187950, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van 
ondernemingen, en tot verlenging van de Tijdelijke uitbreiding BMKB.

381 De garantiepercentages zijn de afgelopen jaren steeds verder opgehoogd.
382 De verruiming is van toepassing op kredietovereenkomsten tussen banken en bedrijven die tus-

sen 27 maart 2010 en 1 januari 2011 zijn getekend. Regeling van de minister van Economische 
Zaken van 19 maart 2010, nr. WJZ/10047532, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, 
groeien en overdragen van ondernemingen (Tijdelijke uitbreiding BMKB)). Uit de toelichting 
blijkt dat tot deze uitbreiding is besloten omdat onvoldoende kredietverlening aan het bedrijfsle-
ven het voorzichtige herstel van de Nederlandse economie bedreigt en uit onderzoek was geble-
ken dat met name financieringen tot € 250.000 moeilijk te verkrijgen waren.

383 Als de lening dient om een woon-werkpand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte 
bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.
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maximaal drie keer de aflossing opschorten voor een aaneengesloten periode van maxi-
maal één jaar; voor bestaande ondernemingen mag dat maximaal twee keer.384

4.2.3 Voorwaarden aan de BMKB-regeling

Om voor de borgstelling in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een MKB-onder-
neming met maximaal 250 werknemers. Verder moet onder meer aan de volgende voor-
waarden worden voldaan:385

– de MKB-ondernemer beschikt over onvoldoende financiële middelen om zijn onderne-
ming op economisch verantwoorde wijze te drijven;

– er is een tekort aan zekerheden bij de MKB-ondernemer, waardoor de bank naar nor-
maal bankgebruik het krediet niet geheel voor eigen rekening en risico kan verstrek-
ken;

– het borgstellingskrediet bedraagt niet meer dan het tekort aan zekerheden dat bij de 
bank ten tijde van het sluiten van de kredietovereenkomst bestaat;

– de kredietovereenkomst is in schriftelijke vorm aangegaan;
– de rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven van de onderneming zijn bevredigend;
– de MKB-ondernemer, indien deze een natuurlijke persoon is, zal naar verwachting na 

een gebruikelijke aanloopperiode uit de inkomsten van zijn onderneming kunnen 
voorzien in zijn levensonderhoud;

– in geval van kapitaalvennootschappen is vereist dat de bestuurder, direct of indirect, 
de meerderheid van het geplaatste en gestorte kapitaal houdt;386

– het borgstellingskrediet is niet bestemd en wordt niet gebruikt voor buitenlandse 
investeringen in distributiekanalen in verband met werkzaamheden op het gebied van 
uitvoer, en

– de ondernemer overlegt schriftelijke verklaringen waaruit blijkt dat geen sprake is van 
een overschrijding van de steun als bedoeld in de zogenoemde de-minimisregeling. Dit 
betekent dat de verlening van de borgstelling er niet toe mag leiden dat de MKB-onder-
nemer in totaal een bedrag van meer dan € 200.000 aan de-minimissteun ontvangt over 
de periode van het lopende en de twee voorafgaande fiscale jaren.387 Indien de onder-
neming actief is in het wegvervoer, geldt een maximum van € 100.000. Dertien procent 
van het bedrag waarvoor de overheid borg staat op basis van de BMKB geldt als de-mini-
missteun.388 De maximale borgstelling per onderneming is € 1,5 miljoen. De de-mini-
missteun (90%) bij dit bedrag bedraagt dus 13% van € 1,5 miljoen is € 175.500.

De lening kan worden aangewend voor de meest uiteenlopende kapitaalbehoeftes, mits 
deze een zakelijk karakter hebben; aanwending van het krediet voor beleggingen is niet 

384 Naar aanleiding van de kredietcrisis zijn hierop twee uitbreidingen aangebracht. In 2008 is aan-
gegeven dat voor de bouw van registergoederen een extra opschortingstermijn van één jaar geldt. 
Medio 2009 is verder bepaald dat indien de bestaande opschortingstermijnen reeds zijn verleend 
en naar de beoordeling van de bank nadere opschorting nodig is, voor iedere onderneming een 
extra opschortingstermijn geldt van maximaal twee jaar. Het betreft een tijdelijke maatregel die 
uiterlijk eindigt twee jaar na ingangsdatum van de verruiming. Brief van de minister van Econo-
mische Zaken van 29 juni 2009, kenmerk OI/O/9115152, p. 2-3 (Kamerstukken II, 2008-2009, 
31 371, nr. 231 2-3).

385 Zie o.a. art. 2.1 t/m 2.10 SGO en Modelovereenkomst 2.1.
386 Deze definitie is dus beperkter dan de definitie die geldt voor de AB-ondernemer in de fiscale 

regelgeving.
387 Zie over deze regeling nader § 8.6.3.
388 Bij de bepaling of de verlening van de borgstelling niet leidt tot overschrijding van het desbetref-

fende maximum wordt rekening gehouden met de-minimissteun die in de referteperiode is ver-
leend aan ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep.
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toegestaan.389 Het lijkt erop dat de borgstellingsregelingen ook kunnen worden benut ter 
voldoening van overdrachtsbelasting of schenk- en erfbelasting die ter zake van een 
bedrijfsopvolging verschuldigd kunnen zijn. Deze heffingen zijn het gevolg van de verkrij-
ging van ondernemingsvermogen en de onderneming wordt voortgezet, zodat in econo-
mische zin in voorkomende gevallen sprake is van een kapitaalbehoefte met een zakelijk 
karakter. Bovendien is de BMKB-regeling, net als overigens de Regeling Groeifaciliteit en 
de Tijdelijke Garantie Ondernemingsfinanciering Regeling, uitdrukkelijk bedoeld voor de 
financiering van een bedrijfsopvolging. Het zou daarbij niet mogen uitmaken of de finan-
cieringsbehoefte wordt opgeroepen door de overdrachtssom of door de belastingheffing 
die ter zake daarvan plaatsvindt.

De volgende ondernemers/ondernemingen kunnen ingevolge art. 2.5 SGO geen beroep 
doen op de regeling indien:
– de ondernemer een vrij beroep uitoefent in de medische sector dat valt onder de Wet 

Tarieven Gezondheidszorg;
– de toetreding tot de markt in belangrijke mate door de overheid wordt bepaald, zoals 

bij advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen;
– het een onderneming betreft waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor 

meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van:
– de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer;390

– het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van een of meer 
andere ondernemingen, of

– de activiteiten de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de 
exploitatie van onroerend goed inhouden.

4.2.4 Doelbereik, effectiviteit en doelmatigheid

4.2.4.1 Doelbereik algemeen
Uit een evaluatie uit 2005 uitgevoerd door Bureau Bartels blijkt dat de BMKB-regeling in 
de jaren 2000 t/m 2004 weinig werd gebruikt.391 Vooral voor de financiering van kleine 
bedragen werd de regeling weinig toegepast. Uit het onderzoek blijkt dat na 2000 een dui-
delijke afname van het gebruik voor kleine kredieten heeft plaatsgevonden. In 2000 had 
nog 8,6% van het aantal verleende BMKB-borgstellingen betrekking op kredieten tot maxi-
maal € 25.000 (280 borgstellingen). In 2004 is dat echter teruggelopen tot 1,5% (30 borg-
stellingen).392 Ongeveer 2/3 van het aantal gevallen had betrekking op bestaande MKB-
bedrijven of starters met een borgstellingskrediet van meer dan € 100.000.

De verklaring voor het lage gebruik van de regeling bij kleine kredietaanvragen bleek 
vooral te zijn dat er bij dit type kredieten sprake is van hoge behandelingskosten voor de 
banken. Banken kiezen er steeds vaker voor om alleen standaardhandelingen te verrich-

389 In een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 1998 is aangegeven dat het ministerie niet 
beschikt over informatie waaruit blijkt dat de investeringen zoals aangekondigd in het investe-
ringsplan, ook daadwerkelijk zijn gedaan. Rapport Garanties van het Rijk, Kamerstukken II, 1997-
1998, 25 945, nrs. 1-2, p. 42-43.

390 Voor deze branches gelden afzonderlijke garantieregelingen. Zie voor een vergelijking van deze 
garantieregelingen met de BMKB-regeling LEI 2009 (Van der Meulen & Jukema), p. 40-41. Zie voor 
een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Borgstellingsfonds LEI 2008 (Van der Meu-
len & Venema).

391 Rapport Bureau Bartels december 2005. Het rapport is aangeboden aan de Tweede Kamer. Kamer-
stukken II, 2005-2006, 30 300 XIII, nr. 74.

392 Zie ook het evaluatieonderzoek van Bureau Bartels uit 2004, Kleine Kredieten aan Kleine Ondernemin-
gen, waaruit reeds bleek dat het moeilijk is om voor kleine leningen een krediet te verkrijgen. 
Rapport Bureau Bartels juni 2004, p. 40-42. De conclusies zijn vervolgens bevestigd door het eva-
luatieonderzoek in 2005 naar de BMKB-regeling.
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ten bij dergelijke kleine kredietaanvragen in plaats van maatwerk te leveren.393 De BMKB-
regeling behoort tot het maatwerk omdat daarvoor extra administratieve handelingen 
moeten worden verricht. Bureau Bartels deed daarom de aanbeveling om de toepassing 
van kleinere borgstellingen te bevorderen door samen met de banken ervoor te zorgen dat 
de borgstellingskredieten synchroon gaan lopen met de standaardprocessen van de ban-
ken.394 De tweede oorzaak voor het lage gebruik van de BMKB-regeling was dat banken en 
hun medewerkers onbekend zijn met het bestaan van de regeling. Ten slotte werd weinig 
beroep op de regeling gedaan omdat bedrijven de borgstelling niet nodig hebben.

Vanwege het gebleken lage doelbereik van de BMKB-regeling is getracht een aantal knel-
punten weg te nemen. Ten eerste is bij herhaling geprobeerd meer bekendheid aan de 
regeling te geven.395 Ten tweede is de garantie in 2004 verhoogd van 67% naar 80% voor 
kredieten tot € 100.000.396 Ten derde heeft regelmatig overleg met de banken plaatsgevon-
den om te komen tot een ‘vervlechting’ van de BMKB-regeling in het proces van de stan-
daardisering van de kleine kredietverlening van de banken.397 Ook is getracht met de ban-
ken overeenstemming te bereiken over een bepaald screeningssysteem voor kleine kre-
dieten.398 Uit een onderzoek van het EIM blijkt dat in de jaren 2005 t/m 2007 een toename 
van het gebruik heeft plaatsgevonden.399 De hoofdoorzaken van het hogere gebruik zijn 
volgens de bewindspersoon onder andere de aantrekkende economie, meer promotie van 
de regeling door het Ministerie van Economische Zaken en een actievere rol van de ban-
ken.400 In de jaren 2005 en 2006 is het budget vanwege het hogere gebruik tussentijds 
tweemaal verhoogd. Overigens blijkt uit hetzelfde onderzoek van het EIM dat slechts 4% 
van de onderzochte MKB-bedrijven op de hoogte was van de BMKB-regeling en dat slechts 
2% gebruik had gemaakt van de regeling. 2/3 van de ondernemers geeft aan een borgstel-
lingsregeling niet nodig te hebben.401

In 2008 en 2009 is vervolgens weer een afname van het gebruik te zien, hoewel in het 
tweede halfjaar in 2009 wel een stijging van het gebruik heeft plaatsgevonden. De afname 
van het gebruik van de BMKB-regeling wordt toegeschreven aan de conjuncturele neer-
gang.402 Daarnaast is er volgens diverse banken steeds minder vaak sprake van een slui-
tende businesscase doordat de financiële positie van de ondernemingen verslechtert en 
de vooruitzichten meer onzeker zijn geworden. Banken geven ten slotte aan dat de 
nadruk is verschoven van kredietverlening naar kredietbeheer, waarbij meer op de 

393 Rapport Bureau Bartels december 2005, p. 15-16. Anno 2011 lijkt hierin geen verandering te zijn 
gekomen. Zie AWT 2011, p. 7.

394 Rapport Bureau Bartels december 2005, p. 79. Dit werd ook al aanbevolen in het evaluatierapport 
Kleine Kredieten aan Kleine Ondernemingen van hetzelfde onderzoeksbureau. Rapport Bureau Bartels 
juni 2004, p. 70.

395 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 XIII, nr. 74, p. 2. Brief van de staatssecretaris van Economi-
sche Zaken van 8 april 2008, inzake de stand van zaken uitwerking advies Microfinanciering, ken-
merk OI/MF/8025246, p. 3.

396 Ten opzichte van 2004 is in 2005 het aantal borgstellingen tot € 100.000 met 20% toegenomen tot 
in totaal 1803. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 XIII, nr. 74, p. 2.

397 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 XIII, nr. 74, p. 5. Kamerstukken II, 2004-2005, 29 200 XIII, 
nr. 54, Beleidsbrief ‘In actie voor ondernemers!’ 2003, p. 27-28. Brief van de staatssecretaris van 
Economische Zaken van 8 april 2008, inzake de stand van zaken uitwerking advies Microfinancie-
ring, kenmerk OI/MF/8025246, p. 3. Brief van de minister van Economische Zaken van 21 oktober 
2008, kenmerk OI/O/8160173.

398 Deze toezegging was overigens ook al gedaan na ontvangst van het onderzoeksrapport Kleine Kre-
dieten aan Kleine Ondernemingen (Rapport Bureau Bartels juni 2004), maar bleek op korte termijn 
niet realiseerbaar. Kamerstukken II, 2006-2007, 30 800 XIII, nr. 41, p. 1.

399 EIM november 2007 (Meijaard), p. 10 en 11.
400 Kamerstukken II, 2006-2007, 30 800 XIII, nr. 41, p.1. EIM november 2007 (Meijaard), p. 10 en 11.
401 EIM november 2007 (Meijaard), p. 10-12. Overigens geven veel van de onderzochte ondernemers 

aan moe te zijn wat betreft de communicatie met ‘partijen uit een andere belevingswereld’, zoals 
banken en overheid.

402 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 371, nr. 252, p. 1-3.
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bestaande risico’s wordt gelet. De effecten van de kredietcrisis zijn dan ook merkbaar. 
Vanwege de kredietcrisis is de BMKB-regeling in 2008 en 2010 op een aantal punten ver-
ruimd. De stijging van het gebruik van de regeling in het tweede halfjaar van 2009 heeft 
zich doorgezet naar 2010. Dit heeft uiteindelijk in 2010 geleid tot het grootste gebruik 
ooit. Een en ander wordt deels toegeschreven aan de aangebrachte verruimingen.403

Tabel 4.2-1: Gebruik BMKB-regeling in aantallen en bedragen in miljoen

Volgens het EIM voorziet de BMKB-regeling duidelijk in een behoefte, ook al zijn er veel 
bedrijven die geen gebruikmaken van de regeling.404 De BMKB-regeling is dan ook geen 
doel op zich, maar een instrument dat alleen in vrij specifieke situaties een meerwaarde 
kan hebben.405 De regeling kan in dergelijke situaties net het verschil maken tussen wel 
of niet financieren.406 Banken geven ook aan dat zij zonder de BMKB-regeling geen – of 
duidelijk minder – krediet zouden hebben verstrekt. Het instrument wordt vooral toege-
past bij bedrijven die goede perspectieven hebben qua rentabiliteit en cashflow, maar 
waarbij sprake is van een duidelijk tekort aan zekerheden.407

Volgens de minister kan worden geconcludeerd dat het financieringsinstrument goed is 
benut. Wel geeft zij daarbij aan dat uit onderzoek van het EIM blijkt dat:408

‘(...) de solvabiliteitspositie van het MKB aanmerkelijk achterblijft in vergelij-
king met het grootbedrijf. Tevens zijn de voorwaarden waaronder krediet kon 
worden verkregen in de loop van 2009 fors aangescherpt. Deze ontwikkelingen 
vragen om het continueren van de monitor ten aanzien van bedrijfsfinancie-
ring, teneinde de financieringsinstrumenten voortdurend op de ontwikkelin-
gen in de kapitaalmarkt te laten aansluiten.’

Het is echter niet gelukt om met banken tot afspraken te komen over de inpassing van de 
BMKB-regeling in hun dienstverlening in geval kleine kredieten.409 Na diverse onderzoe-
ken naar de problemen met betrekking tot microfinanciering en de rol van de banken 

403 Circa 28% van het totale bedrag aan BMKB-borgstellingskrediet betreft de verruimingen, die sinds 
begin november 2008 zijn ingevoerd en tot eind 2011 zijn verlengd.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Budget 454 530 602 715 730 745 765

Benutting totaal 363 479 572 615 601 556 742

Verruimingen bedrag 2008a 534 670

Verruimingen aantal 2008 174 207

Verruimingen bedrag 2010b 58 1247

Verruimingen aantal 2010 201 141

Totaal aantal 2389 2871 3275 3376 2915 2442 3701

a. Verhoging maximum borgstelling, verhoging maximum voor starters en toelating gro-
tere MKB bedrijven.b. 80% borgstelling met een maximum van € 200 000 voor bestaande 
bedrijven.

404 EIM Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008, p. 58-59. Bijlage bij Kamerstukken II, 
2009-2010, 30 991, nr. 5.

405 Rapport Bureau Bartels december 2005, p. 28. Zie ook EIM Beleidsdoorlichting Ondernemer-
schapsbeleid 2008, p. 58-59. Bijlage bij Kamerstukken II, 2009-2010, 30 991, nr. 5.

406 Rapport Bureau Bartels december 2005, p. 33.
407 EIM Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008, p. 58. Bijlage bij Kamerstukken II, 2009-

2010, 30 991, nr. 5.
408 Kamerstukken II, 2010-2011, 31 371, nr. 359, p. 4.
409 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 8 april 2008, inzake de stand van zaken 

uitwerking advies Microfinanciering, kenmerk OI/MF/8025246, p. 3.
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daarbij, is uiteindelijk besloten dat de overheid zelf (tijdelijk) de rol van bank zal overne-
men. In 2009 is daartoe de Microfinancieringregeling in Nederland geïntroduceerd. Zie 
hierover uitgebreider § 4.5.

4.2.4.2 Doelbereik bij bedrijfsoverdrachten
De BMKB-regeling is uitdrukkelijk ook bedoeld voor de financiering van bedrijfsover-
drachten. Uit het evaluatieonderzoek van Bureau Bartels uit 2005 blijkt ook dat de rege-
ling daarvoor wordt gebruikt. In totaal geeft 27% van ‘alle’ ondernemers die gebruik heb-
ben gemaakt van de regeling aan het krediet (mede) te hebben gebruikt voor de start of 
de overname van een bedrijf.410 De volgende bedragen zijn gebruikt voor de overname/
opstart voor een bedrijf:411

Tabel 4.2-2: Gebruik BMKB-regeling bij start en overname bedrijf

27% van de gevallen lijkt hoog. Echter aangezien in absolute zin het bereik in 2005 niet 
groot was (zie § 4.24.1) en bovendien hieronder ook starters zijn begrepen, leidt 27% van 
alle gevallen in absolute zin niet tot hoge aantallen. In de beleidsdoorlichting van het EIM 
wordt ter zake aangegeven dat de BMKB-regeling bij bedrijfsopvolgingen een klein bereik 
heeft.412

Dit neemt niet weg dat indien de overnemer onvoldoende zekerheden kan verstrekken, 
de BMKB-regeling wel uitkomst kan bieden. Warmerdam meent dat de borgstellingsrege-
lingen banken over hun schroom heen moeten helpen om bedrijfsoverdrachten te finan-
cieren. Volgens Langman & Lugt kan een garantie op basis van de BMKB-regeling inder-
daad bijdragen aan de financierbaarheid van de bedrijfsovername. Echter, het borgstel-
lingskrediet biedt volgens hen onvoldoende soelaas voor kleine bedrijfsoverdrachten. De 
BMKB-regeling vereist maatwerk en is dus een arbeidsintensief traject:413

‘Gezien de inspanning die voor de bank met de aanvraag van de borgstelling is 
gemoeid, is ook deze garantie alleen aantrekkelijk voor de wat grotere kredie-
ten. Ook het Borgstellingskrediet biedt in zijn huidige vorm dus een oplossing 
voor bedrijven waar het probleem het minst nijpend is.’

Zij menen dat de banken zullen worden gestimuleerd om in ruimere mate gebruik te 
maken van de regeling, indien het de overheid lukt om de administratieve verplichtingen 
van de bank te reduceren door de procedures en informatievereisten van de BMKB-rege-
ling aan te laten sluiten bij de procedures en informatievereisten van banken.414 Verbunt 
geeft aan:415

410 Een onderscheid tussen deze twee situaties wordt niet gemaakt.
411 Rapport Bureau Bartels december 2005, p. 23-24.

Totale omvang van het verkregen krediet waarvoor 
de Borgstellingsregeling is toegepast

Financieringsdoel < 25.000 25.000 – 
100.000

100.000 – 
250.000

250.000 – 
1.000.000

≤ 
1.000.000

Totaal

Overname/opstart 
bedrijf

3% 16% 24% 35% 22% 100%

412 EIM Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008, p. 98. Bijlage bij Kamerstukken II, 2009-
2010, 30 991, nr. 5.

413 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 29 en 30.
414 Zie vorige noot.
415 Verbunt 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
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‘Het overnameproces wordt steeds meer geautomatiseerd. Als iemand met een 
plan komt, dan heeft hij al na drie dagen antwoord. Ze lopen gewoon een check-
list af. Je moet aan bepaalde criteria voldoen en dan krijgt je het wel of niet.’

In haar Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008 schrijft het EIM hierover:416

‘De financiering van de aankoop van een over te nemen onderneming is het 
grootste obstakel voor starters die een bedrijf willen overnemen. Banken zijn 
soms niet bereid om in de vaak wat kleinere ondernemingen te financieren (...). 
Een succesvolle overname komt dan ook vaak neer op het vinden van financie-
ring via een alternatief kanaal, bijvoorbeeld via de familie, de vorige eigenaar 
of een andere investeerder.’

Inmiddels heeft de overheid besloten voor kleine kredieten zelf (tijdelijk) de rol van bank 
over te nemen. In 2009 is daartoe de Microfinancieringsregeling in Nederland geïntrodu-
ceerd. Aangezien aan deze regeling een maximaal krediet is gekoppeld van € 35.000 is het 
echter de vraag of deze regeling voldoende soulaas biedt voor de overname van kleine 
ondernemingen. Zie hierover uitgebreider § 4.5 en § 6.3.4.

4.2.4.3 Effectiviteit en doelmatigheid
Naast het doelbereik van de regeling heeft Bureau Bartels in 2005 ook onderzoek gedaan 
naar de prestaties van de ondernemingen nadat zij het borgstellingskrediet hebben ont-
vangen. Van deze ondernemingen rapporteert 68% een toename van de omzet; 16% van 
die bedrijven geeft aan dat deze groei ook zonder het borgstellingskrediet gerealiseerd 
had kunnen worden. Bij 49% van de bedrijven is de werkgelegenheid toegenomen; 11% 
geeft aan dat zonder de borgstelling de werkgelegenheid ook zou zijn toegenomen. Ten 
slotte geeft 51% van de bedrijven aan dat het rendement is toegenomen, waar dit zonder 
de borgstelling slechts 8% van de bedrijven zou betreffen.417 De behaalde resultaten van 
de ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van de BMKB-regeling zijn volgens de 
minister van Economische Zaken dan ook significant beter dan dat zij zonder de borgstel-
ling zouden zijn geweest.418 Het EIM geeft in haar Beleidsdoorlichting Ondernemer-
schapsbeleid 2008 aan dat wanneer de kosten van de regeling worden afgezet tegen het 
effect, er zonder meer sprake is van ‘value of money’.419

Qua doelmatigheid geldt dat van de regeling alleen gebruik kan worden gemaakt indien 
het krediet anders niet zou zijn verkregen omdat zekerheden daarvoor ontbreken. Het 
bedrag van de lening kan immers nooit hoger uitvallen dan het tekort aan zekerheden dat 
de ondernemer heeft (art. 8, lid 1, onderdeel c, Modelovereenkomst). Verder geldt dat de 
banken aan de overheid een risicopremie moeten betalen die zij doorberekenen aan de 
klanten. De ondernemer is dus duurder uit indien hij van de regeling gebruikmaakt, dan 
wanneer hij dat niet doet. Ook om die reden zal alleen van de regeling gebruik worden 
gemaakt indien het krediet nodig is en niet op andere wijze in de financiering kan worden 
voorzien. Het EIM geeft aan dat het voorkomt dat een ondernemer zelf de BMKB-regeling 
niet wil gebruiken vanwege het moeten betalen van een provisie.420

416 EIM Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008, p. 109-110. Bijlage bij Kamerstukken II, 
2009-2010, 30 991, nr. 5.

417 Rapport Bureau Bartels december 2005, p. 58-62.
418 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 311, nr. 38, p. 3.
419 EIM Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008, p. 58. Bijlage bij Kamerstukken II, 2009-

2010, 30 991, nr. 5.
420 Zie vorige noot.
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4.2.5 Conclusie

Indien ondernemingen onvoldoende zekerheid kunnen bieden aan de bank en de bank 
daarom niet bereid is het risico van de financiering volledig te dragen, kan de bank een 
beroep doen op de BMKB-regeling. De overheid staat borg tot een bedrag van € 1,5 miljoen. 
Voor starters bedraagt de borgstelling maximaal € 200.000. Om voor de borgstelling in 
aanmerking te komen, moeten banken een provisie betalen aan de overheid. Onderne-
mingen op hun beurt moeten aannemelijk maken dat zij continuïteitsperspectief hebben. 
De regeling is dus geen ‘free ride’.

Uit evaluaties uit 2005 en 2007 bleek dat de BMKB-regeling weinig werd gebruikt. Belang-
rijkste oorzaken waren (1) de onbekendheid van de regeling, (2) dat banken de administra-
tieve procedure te arbeidsintensief en dus te duur vinden bij het verstrekken van kleine 
kredieten en (3) dat ondernemingen de BMKB-regeling niet nodig hebben. Deze laatste 
reden is geen knelpunt; de regeling is effectief op dat punt. De eerste twee oorzaken zor-
gen er wel voor dat de regeling niet effectief (genoeg) is. De overheid heeft getracht deze 
knelpunten weg te nemen. Ten eerste is bij herhaling geprobeerd meer bekendheid aan 
de regeling te geven. Ten tweede is getracht met de banken overeenstemming te bereiken 
over een bepaald screeningssysteem voor kleine kredieten. Dit laatste is niet gelukt en uit-
eindelijk heeft de overheid (tijdelijk) de financiering van kleine kredieten op zich geno-
men. Hierop wordt nader ingegaan in § 4.5. Het onder de aandacht brengen van de BMKB-
regeling bij banken en ondernemers lijkt – uiteindelijk – wel effect te hebben gehad. Mede 
daarom en vanwege het feit dat de BMKB-regeling op een aantal punten is verruimd en 
waarschijnlijk ook omdat vanwege de kredietcrisis meer ondernemingen de BMKB-rege-
ling nodig hebben, heeft het gebruik van de regeling in 2010 een recordhoogte bereikt.

4.3 REGELING GROEIFACILITEIT

4.3.1 Inleiding

Net als de BMKB-regeling stimuleert de Regeling Groeifaciliteit (hierna: Groeifaciliteit) het 
verstrekken van risicodragend vermogen aan ondernemingen.421 Het Ministerie van Eco-
nomische Zaken heeft eind 2006 besloten om de Groeifaciliteit te introduceren om de 
bestaande belemmeringen voor ondernemingen bij het aantrekken van risicodragend ver-
mogen te verminderen.422 De Groeifaciliteit moet financieringsproblemen voor snelgroei-
ende bedrijven wegnemen en ook bedrijfsoverdrachten beter financierbaar maken. Voor 
2010 heeft de staat een garantiequotum van € 175 miljoen gereserveerd. Dit betekent dat 
€ 350 miljoen aan kredieten onder de Groeifaciliteit kan worden verstrekt. De Groeifacili-
teit is opgenomen in de SGO.

De werking van de regeling wordt besproken in § 4.3.2 en de voorwaarden om ervoor in 
aanmerking te komen in § 4.3.3. Op de relatie tussen de Groeifaciliteit en de bedrijfsop-
volging wordt ingegaan in § 4.3.4. In § 4.3.5 wordt aangegeven in welke mate van de rege-
ling gebruik wordt gemaakt. Ik sluit deze paragraaf af met een korte conclusie in § 4.3.6.

421 Oorspronkelijk was de regeling alleen bedoeld voor MKB-ondernemingen. In 2008 is deze beper-
king vervallen naar aanleiding van de kredietcrisis.

422 Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken van 22 november 2006, nr. WJZ 6097129, 
houdende regels inzake het verlenen van garanties voor de verstrekking van risicokapitaal aan 
het midden- en kleinbedrijf (Regeling Groeifaciliteit). De regeling is thans opgenomen in de SGO. 
De Commissie heeft in december 2006 geoordeeld dat de maatregel geen staatssteun vormt in de 
zin van art. 87, lid 1, EG-Verdrag (thans art. 107, lid 1, VwEU), onder de voorwaarden dat het minis-
terie de definitieve regels voorlegt aan de Commissie en dat zij jaarlijks evaluatieverslagen 
indient. Europese Commissie, C(2006)4358 def, Brussel, 12 oktober 2006. Vanaf dat moment is de 
faciliteit in werking getreden. Zie voor informatie met betrekking tot deze faciliteit ook http://
nlinnovatie.nl/groeifaciliteit.
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4.3.2 Werking van de Groeifaciliteit

Alleen financiers kunnen een beroep doen op de Groeifaciliteit. De overheid geeft een 
garantie van 50% (art. 3.4, lid 1, SGO) voor financieringen met risicokapitaal tot een maxi-
mum van € 5 miljoen (art. 3.5, lid 1, SGO) voor een periode van minimaal 6 en maximaal 
12 jaar. Risicokapitaal houdt in dat de lening moet zijn achtergesteld of dat wordt deelge-
nomen via aandelenkapitaal. Met ingang van 14 december 2009 is de Groeifaciliteit tijde-
lijk – tot 31 december 2010 – verruimd. In 2010 is deze tijdelijke verruiming verlengd tot 
31 december 2011. De maximale verstrekking van risicokapitaal dat onder de Groeifacili-
teitgarantie kan worden gebracht is daarbij verhoogd van € 5 miljoen naar € 25 miljoen, 
mits het verstrekken van het risicokapitaal geschiedt door een participatiemaatschappij 
(art. 3.5, lid 2, SGO).423 Ook nieuw is dat financieringen met een hoger risicoprofiel onder 
de garantie kunnen worden gebracht. Voor deze financieringen zal wel een hogere, pas-
sende provisie in rekening worden gebracht.

Eenmaal is uitstel op het aflossingsschema (maximaal één jaar) mogelijk. Daarna is uitstel 
alleen mogelijk met toestemming van NL Innovatie.424 Voor de garantstelling moet provi-
sie worden betaald. Ten eerste is de financier die gebruik wil maken van de regeling voor 
het verkrijgen van een reserveringsquotum een eenmalige provisie van 1% van dit quotum 
verschuldigd (art. 3.10, lid 1, SGO). Ten tweede is de financier provisie verschuldigd over 
de onder de Groeifaciliteit verstrekte leningen. De provisie bedraagt 2,5% bij een achter-
gestelde niet-converteerbare lening en 3% bij andere financieringen (art. 3.10, lid 2, SGO). 
De minister kan ingevolge art. 3.10, lid 3, SGO in plaats van deze provisies een hogere ver-
goeding vaststellen, indien het tarief van de provisie te laag is in relatie tot het risico dat 
de staat loopt. De afdracht van provisie is verplicht voor een periode van minimaal zes 
jaar. Bij een achtergestelde lening is de minimale afdracht gebaseerd op een lineaire 
afbouw in zes jaren.425 Bij een exit binnen zes jaar moet de provisie die nog is verschuldigd 
direct worden betaald.

Er kan een beroep op de overheidsgarantie worden gedaan als op de verstrekte lening een 
verlies wordt geleden. Door de overheidsgarantie zal het risico van financiers bij de ver-
mogensverstrekking halveren, waardoor zij eerder bereid zouden moeten zijn om in te 
stemmen met een kredietaanvraag van een onderneming. Verder kan de Groeifaciliteit 
een passende oplossing bieden voor gevallen waar ‘verwateringsproblematiek’ speelt.426 
Deze problematiek speelt in de situatie waarin enerzijds behoefte is aan risicodragend ver-
mogen, terwijl men anderzijds niet bereid is om aandelen uit handen te geven. Dit komt 
voor bij familiebedrijven, maar ook bij jonge innovatieve ondernemingen.

4.3.3 Voorwaarden aan de Groeifaciliteit

Om voor de Groeifaciliteit in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan.427 Ten eerste moet de onderneming in Nederland zijn gevestigd en moe-
ten de bedrijfsactiviteiten overwegend in Nederland plaatsvinden.428 Ten tweede moet 
worden aangetoond dat er voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven zijn; uit 

423 Voor het toekennen van aanvragen voor garanties op financieringen boven € 5 miljoen moet NL 
Innovatie worden geadviseerd door een commissie van experts.

424 NL Innovatie is de nieuwe naam voor de directie Innovatie van SenterNovem.
425 De verplichting om provisie af te dragen, vervalt bij verliesdeclaratie of wanneer NL Innovatie 

goedkeuring heeft verleend voor de kwijtschelding van provisieafdracht. Een dergelijk verzoek 
kan worden gehonoreerd indien dit het verlies van de betrokken partijen beperkt.

426 Http://www.nlinnovatie.nl/veelgestelde-vragen-0 (pt.2). Geraadpleegd augustus 2010. Zie ook 
§ 6.4.6.

427 Zie o.a. art. 3.1 t/m 3.12 SGO en Modelovereenkomsten 3.1 en 3.2.
428 Door de tijdelijke verruiming van de Groeifaciliteit hoeft geen sprake meer te zijn van een MKB-

onderneming.
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de rentabiliteit moet blijken dat de continuïteit van de onderneming van de ondernemer 
voor de korte of middellange termijn niet in het geding is. Ten derde mogen geen boven-
matige kapitaalonttrekkingen hebben plaatsgevonden in de twaalf maanden vooraf-
gaande aan de kredietaanvraag.429 Ten vierde moet de lening achtgesteld zijn op concur-
rente crediteuren en meedelen met overig achtergesteld kapitaal. De achterstelling mag 
niet teniet worden gedaan door verrekening met eventuele vorderingen van de onderne-
mer op de financier. De regeling staat niet toe zekerheden te vestigen behalve een per-
soonlijke borgstelling van de aandeelhouder en, bij een MBO of MBI, een verpanding van 
de aandelen in de dochtermaatschappij.430 Het kapitaal moet ten vijfde bestemd zijn voor 
de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten of bedrijfsovername(s). Ten zesde mag het 
kapitaal niet dienen ter vervanging van eerder verstrekt krediet (de zogenoemde fresh 
money-eis). Dit is alleen anders indien wordt overgegaan tot een herfinanciering van een 
bedrijfsovername (§ 4.3.4). Ten zevende moet de ondernemer zich verplichten aan een 
door de minister als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht aange-
wezen persoon of aan een door de minister aangewezen deskundige derde, voor zover 
deze dit redelijkerwijs noodzakelijk acht voor de vervulling van zijn taak, inlichtingen te 
verstrekken, inzage te verstrekken in zakelijke gegevens en bescheiden te verstrekken.431 
Ten slotte zijn geen afwijkende financieringsconstructies toegestaan die een bovenmatig 
risico voor de overheid inhouden.

De volgende ondernemers/ondernemingen kunnen in gevolge art. 3.3, lid 1, SGO geen 
beroep doen op de regeling indien de activiteiten in overwegende mate betrekking heb-
ben op:
– landbouw, visserij en aquacultuur, met uitzondering van toelevering en dienstverle-

ning;
– onroerend goed voor zover de activiteiten gericht zijn op het behalen van resultaten 

door waardestijging van onroerend goed zonder dat er sprake is van significante waar-
detoevoeging door eigen productieve activiteiten;

– de financiële sector voor zover de ondernemer het bank-, verzekerings- of beleggings-
bedrijf uitoefent, of een participatiemaatschappij heeft, of

– de gezondheidszorg, voor zover de onderneming een aanbieder is als bedoeld in art. 1, 
onderdeel c, Wet marktordening gezondheidszorg.

Een instelling als bedoeld in art. 70 Woningwet (instelling die werkzaam is in het belang 
van de volkshuisvesting) kan evenmin gebruikmaken van de Groeifaciliteit (art. 3.3, lid 2, 
SGO).

4.3.4 Relatie Groeifaciliteit met bedrijfsoverdrachten

De Groeifaciliteit kan worden gebruikt voor de overname van een onderneming of voor 
de herfinanciering van een eerder gedane bedrijfsovername. Bij bedrijfsovernames kan 
kapitaalbehoefte ontstaan als gevolg van de uitkering van vrije reserves en/of de aflossing 
van een lening aan de verkoper(s) van het bedrijf. Deze kapitaalsbestemmingen worden 
niet beschouwd als gediskwalificeerde onttrekkingen of vervanging van kapitaal (zie 

429 Indien de onttrekking heeft plaatsgevonden in verband met een bedrijfsovername geldt deze ont-
trekking niet als een bovenmatige onttrekking.

430 Voor de vestiging van deze zekerheden geldt geen formele verplichting. Bij de inhoudelijke beoor-
deling van het financieringsvoorstel kan wel blijken dat het stellen van deze zekerheden nodig is 
vanuit financieringstechnisch oogpunt; hetzij om voldoende commitment van de ondernemer(s) 
te realiseren (borgtochten), hetzij om het structuurrisico te beperken (aandelen). Bij een financie-
ring van een MBO/MBI is het niet verplicht een achterstellingsclausule in de leningovereenkomst 
op te nemen.

431 Ook moet de gelegenheid worden gegeven daarvan kopieën te maken, moet toegang worden ver-
leend tot plaatsen niet zijnde woningen en anderszins alle door de toezichthouder gewenste 
medewerking worden verleend.
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§ 4.3.3), zolang deze betalingen deel uitmaken van de financieringsstructuur van een 
bedrijfsovername. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat deze betalingen zijn opge-
nomen in de koopovereenkomst.

Met betrekking tot deze herfinanciering wordt aangegeven dat lang niet bij elke financie-
ring van een aandelenoverdracht duidelijk is of er sprake is van een bedrijfsovername.432 
Bij twijfelgevallen kan worden gekeken naar veranderingen in zowel de eigendomsstruc-
tuur als in het management. De regimeverandering moet voldoende recht doen aan het 
begrip bedrijfsovername. Zoals in § 4.2.3 is aangegeven kan de borgstellingsregeling naar 
mijn mening ook worden gebruikt voor de belasting die de bedrijfsopvolger is verschul-
digd ter zake van een bedrijfsopvolging.

4.3.5 Gebruik Groeifaciliteit in de praktijk

In art. 3.12 SGO is aangegeven dat de Groeifaciliteit jaarlijks geëvalueerd zal gaan worden, 
onder meer ter beoordeling of de inkomsten en de uitgaven ingevolge garantstellingen op 
grond van deze regeling met elkaar in evenwicht zijn. De eerste evaluatie werd in 2010 
verwacht. Vooralsnog zijn met name alleen enige gegevens bekend gemaakt over het doel-
bereik van de Groeifaciliteit.

In de eerste maanden na de lancering van de Groeifaciliteit in 2006 lag het accent van het 
team Groeifaciliteit op het laten toetreden van banken en participatiemaatschappijen tot 
de regeling. In augustus 2010 waren reeds 31 kapitaalverschaffers toegetreden tot de rege-
ling.433 Verdere uitbreiding van het aantal aan de regeling deelnemende banken en parti-
cipatiemaatschappijen werd verwacht. In juli 2011 is het aantal kapitaalverschaffers 
gestegen naar 49.

In 2008 is een budget ingeruimd van € 119 miljoen.434 In totaal is er in 2008 € 11 miljoen 
aan quotum ingekocht door financiers, zijnde 9% van het gepubliceerde budget. Als reden 
wordt gegeven dat financiers nog € 39 miljoen aan onbenut quotum uit 2007 hadden. Een 
ingekocht quotum kan nog gedurende twee jaren door de kapitaalverschaffers worden 
gebruikt. In 2008 is verder € 23 miljoen aan financieringscontracten afgesloten; in 2007 
was dit € 10 miljoen. Toch blijft deze benutting van de Groeifaciliteit ver achter bij de 
prognose. In 2009 was eveneens een budget beschikbaar van € 119 miljoen voor garanties 
op risicovolle leningen. Daarvan is bijna € 10 miljoen daadwerkelijk benut.435

Voor het kleine doelbereik worden de volgende verklaringen gegeven. Ten eerste zijn ban-
ken terughoudend geweest met het aanmelden voor de regeling, omdat veel energie is 
gaan zitten in de overnames en fusies die hebben plaatsgevonden.436 Ten tweede is het 
gebruik in 2009 achtergebleven bij de verwachting vanwege de kredietcrisis. Ten slotte 
wordt aangegeven dat de Groeifaciliteit voor veel medewerkers van banken en participa-
tiemaatschappijen nog relatief nieuw is, waardoor niet iedereen goed bekend is met alle 
bepalingen en verplichtingen.437 Volgens de site van NL Innovatie wordt op diverse wijzen 

432 In de SGO of in de Modelovereenkomst is hierover overigens niets te vinden. Informatie gevonden 
op http://www.nlinnovatie.nl/veelgestelde-vragen-0 (pt. 11). Geraadpleegd augustus 2010.

433 Te weten de banken ABN AMRO, Rabobank, Fortis, Friesland Bank, ING-bank, New HBU II (100%-
dochter van ABN AMRO), NIBC, Rabobank, Van Lanschot Bankiers en 23 participatiemaatschap-
pijen (augustus 2010).

434 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 924 XIII, nr. 1, p. 67-68.
435 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 360 XIII, nr. 1, p. 20.
436 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 924 XIII, nr. 1, p. 68.
437 Om een snelle check te kunnen doen of een financiering binnen de Groeifaciliteit past en ervoor 

te zorgen dat de aanvraag compleet wordt ingediend, is een checklist opgesteld. De checklist is te 
downloaden van http://www.nlinnovatie.nl/veelgestelde-vragen-0 (pt.7). Geraadpleegd augustus 
2010.
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gewerkt aan vergroting van de bekendheid van de Groeifaciliteit. Zo worden accountants-
kantoren en adviseurs corporate finance geïnformeerd en worden op verzoek in-house-
presentaties bij banken verzorgd. Ook ondernemers worden over de Groeifaciliteit geïn-
formeerd. Naar verwachting zal de vraag naar de Groeifaciliteit verder toenemen.438

Vanwege de financiële crisis is het maximale garantiebedrag voor participatiemaatschap-
pijen tijdelijk verhoogd van € 2,5 miljoen naar € 12,5 miljoen. Ook is het risicoprofiel van 
de te accepteren aanvragen verbreed. Een gevolg is dat in 2010 18 participatiemaatschap-
pijen tot de regeling zijn toegetreden, waardoor het aantal toegetreden participatiemaat-
schappijen in één jaar is verdubbeld. De toename van de benutting in 2010 is echter 
beperkt gebleven.439 Uit de rapportage over 2010 blijkt dat de benutting van de Groeifaci-
liteit in 2010 ad € 24,8 miljoen is achtergebleven bij de prognose, maar wel hoger is dan 
de benutting in 2009 (€ 10 miljoen). Gegeven de doorlooptijd van het verwerven van par-
ticipaties zal de verruiming in 2011 volgens de minister moeten leiden tot een forse toe-
name van de benutting, onder de premisse dat de conjunctuur in 2011 echt aantrekt.

Uit het rapport van de Expertgroep kredietverstrekking uit 2011 blijkt dat participatie-
maatschappijen de Groeifaciliteit als belangrijke ondersteuning beschouwen die nodig is 
om een financiering mogelijk te maken:440

‘Er blijkt onder participatiemaatschappijen niet zozeer behoefte te zijn aan ver-
dere uitbreiding van de faciliteiten maar eerder aan voortzetting van de huidige 
regelingen zoals de Technostarter Seed-faciliteit en groeifaciliteit. Voorkomen 
moet worden dat marktverstoring optreedt door verdere maatregelen. Dit kan 
leiden tot verdringingseffecten en de rendementen van private investeerders 
onder druk zetten. Daarnaast kan te veel overheidssteun het risicobewustzijn 
verlagen. Het gaat om nichemarkten en bedrijven hebben kleine financierings-
bedragen nodig.’

4.3.6 Conclusie

Teneinde het knelpunt weg te nemen voor de verstrekking van risicodragend vermogen 
is in 2006 de Groeifaciliteit ingevoerd. Tegen het betalen van een provisie staat de over-
heid borg voor 50% van de verstrekte achtergestelde leningen aan ondernemingen. De 
onderneming moet aantonen over voldoende continuïteitsperspectieven te beschikken. 
Het gebruik van de Groeifaciliteit blijft vooralsnog achter bij de verwachtingen. De ver-
wachting is dat de onbekendheid van de Groeifaciliteit bij medewerkers van banken en 
de kredietcrisis daar mede debet aan zijn. Verder wordt verwacht dat de benutting van de 
faciliteit in 2011 zal toenemen als gevolg van de in 2010 aangebrachte verruimingen, mits 
de conjunctuur echt zal aantrekken. Participatiemaatschappijen beschouwen de Groeifa-
ciliteit als een goede mogelijkheid om financieringen mogelijk te maken.

4.4 TIJDELIJKE GARANTIE ONDERNEMINGSFINANCIERING 
REGELING

4.4.1 Inleiding

Tijdens de crisis bleek dat ook grotere bedrijven moeite hadden met het verkrijgen van 
leningen omdat banken terughoudender waren geworden bij het verstrekken van kredie-
ten. Daarom is in maart 2009 de Tijdelijke Garantie Ondernemingsfinanciering Regeling 

438 http://www.nlinnovatie.nl/veelgestelde-vragen-0 (pt.6). Geraadpleegd augustus 2010.
439 Kamerstukken II, 2010-2011, 31 371, nr. 359, p. 3.
440 Zie vorige noot.
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(hierna: GO) geïntroduceerd.441 De GO is vergelijkbaar met de BMKB-regeling en de Groei-
faciliteit, alleen dan specifiek gericht op middelgrote en grote bedrijven en dus ook op 
grotere leningen. De regeling biedt banken de mogelijkheid om nieuwe bankleningen te 
verstrekken en/of bankgaranties af te geven met een garantie van 50% door de overheid. 
Het minimum van een GO-verstrekking bedraagt € 1,5 miljoen. Per (groep van) onderne-
ming(en) kan maximaal € 150 miljoen aan leningen en/of bankgarantiefaciliteiten onder 
de GO uitstaan. Er kan dus maximaal € 300 miljoen onder de borgstellingsregeling worden 
geleend. De regeling is bestemd voor ondernemingen met substantiële activiteiten in 
Nederland en met voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven. De GO zou aflo-
pen per 6 maart 2010. In 2010 is besloten is om de GO in ieder geval tot eind 2010 te laten 
gelden.442 Inmiddels is bepaald dat de regeling ook in 2011 van toepassing zal zijn.

4.4.2 Werking van en voorwaarden aan de regeling

De werking van de faciliteit en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, zijn gro-
tendeels gelijk aan die van de Groeifaciliteit (§ 4.3). De belangrijkste verschillen zijn:
– bij de GO hoeft geen sprake te zijn van een achtergestelde lening. De GO is wel uitge-

sloten voor aandelenkapitaal;
– de lening heeft een maximale looptijd van acht jaar;
– de lening kent een deels vaste en een deels variabele rente die is gebaseerd op Euri-

bor;443

– per onderneming of groep van ondernemingen valt ten hoogste € 150 miljoen onder 
de GO;444

– de GO-regeling geldt alleen voor banken en niet voor andere financiers;445

– de lening moet zelfstandig bijdragen aan het realiseren van een actief en winstgericht 
beleid van de financier, en

– afwijkingen op de kredietovereenkomst zijn alleen mogelijk na instemming van NL 
Innovatie.

4.4.3 Gebruik GO in de praktijk

Er heeft nog geen uitgebreide evaluatie van de GO plaatsgevonden, hetgeen gezien de 
recente invoering geen verrassing mag zijn. Wel bestaan gegevens over het doelbereik. 
Het beschikbare budget voor de GO bedraagt € 1 miljard. In 2009 is daarvan € 221 miljoen 
benut. Mansur meent dat de eisen en voorwaarden reden zouden kunnen zijn voor een 
beperkt gebruik van de regeling en vraagt zich af of de lat niet te hoog wordt gelegd.446 In 
de loop van 2009 is echter een stijging te zien van het aantal aanvragen dat is ingediend. 
In het eerste halfjaar in 2009 waren zeven aanvragen goedgekeurd en uiteindelijk zijn er 
in 2009 in totaal 46 aanvragen goedgekeurd.447 In de praktijk is volgens de minister van 

441 Regeling van de minister van Economische Zaken van 21 februari 2009, nr. WJZ/9036947, tot wij-
ziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en tot wijzi-
ging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds. EZ 2009, Stcrt. 2009, 45. Zie over deze rege-
ling ook Masur 2009.

442 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 371, nr. 252, p. 4.
443 Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Dit zijn de gemiddelde rentetarieven waartegen 

Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekken.
444 Mansur wijst erop dat dit wel de bedoeling is, maar dat de tekst van de SGO aansluit bij de omvang 

van de lening en niet bij de verstrekte kredieten aan de ondernemer. In theorie zouden meerdere 
banken aan één onderneming dus ieder een lening van de maximale omvang kunnen verstrek-
ken. De verwachting is dat daarvoor geen toestemming wordt verkregen van NL Innovatie. 
Mansur 2009, p. 154.

445 Het moet gaan om een kredietinstelling die voldoet aan de omschrijving van bank als vermeld in 
de Wet op het financieel toezicht, en die bevoegd is in een lidstaat van de Europese Unie het 
bedrijf van bank uit te oefenen.

446 Mansur 2009, p. 155.
447 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 371, nr. 307, p. 1.
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Economische Zaken dan ook een sterke toename in het gebruik van de GO zichtbaar.448 
De verhoging van de maximale garantie heeft hieraan volgens de minister substantieel 
bijgedragen.449 In 2010 zijn uiteindelijk 111 aanvragen goedgekeurd, samen goed voor 
een borgstelling van € 480,3 miljoen.450 De GO zal in 2011 worden geëvalueerd. Inmiddels 
heeft de overheid voor ruim € 600 miljoen aan garanties verleend aan 137 bedrijven. Van-
wege de toenemende vraag naar GO is het budget voor 2011 naar voren gehaald.

4.4.4 Conclusie

Als gevolg van de kredietcrisis is in maart 2009 de Tijdelijke Garantie Ondernemingsfinan-
ciering Regeling ingevoerd die het mogelijk maakt voor banken om grotere financierin-
gen (tot € 300 miljoen) te verstrekken waarbij het risico van de financiering voor 50% bij 
de overheid ligt. De banken moeten daarvoor aan de overheid een provisie betalen. De 
onderneming moet aantonen over voldoende continuïteitsperspectief te beschikken. De 
faciliteit is in 2008 ingevoerd en in 2009 zijn de eerste garanties verleend. Het budget is 
slechts deels benut. Wel was in 2009 een stijging in het aantal goedgekeurde aanvragen 
te zien, welke tendens in 2010 is doorgezet.

4.5 MICROFINANCIERINGSREGELING

4.5.1 Inleiding

Uit onderzoek is gebleken dat de kredietmarkt voor de microfinanciering voor onderne-
mers faalt.451 Om de microfinanciering in Nederland voor ondernemers toch mogelijk te 
maken, is in 2010 besloten om de Microfinancieringsregeling in Nederland te introduce-
ren. Het maximale krediet bedraagt € 35.000. Een en ander wordt uitgevoerd door de stich-
ting Qredits.452

Op voorhand lijkt het niet aannemelijk dat de Microfinancieringsregeling een belangrijke 
rol speelt bij bedrijfsoverdrachten. Daarvoor is het maximale kredietbedrag van € 35.000 
dat onder de regeling kan worden verstrekt te laag.453 Toch meen ik dat in het kader van 
dit onderzoek de microfinanciering in Nederland besproken moet worden, omdat de rege-
ling en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd mogelijk model zou kunnen staan voor een 
soortgelijke regeling die specifiek is gericht op bedrijfsopvolgingen.

De werking van de regeling wordt besproken in § 4.5.2 en de voorwaarden om ervoor in 
aanmerking te komen in § 4.5.3. Op de noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid van de 
Microfinancieringsregeling wordt ingegaan in § 4.5.4. Ik sluit deze paragraaf af met een 
korte conclusie in § 4.5.5.

448 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 311, nr. 38, p. 3-4. Zie voor informatie ook http://www.nlinnova-
tie.nl/sites/agentschapnl.nl.innovatie/files/u24/Brochure%20GO%20-
%20Extra%20zekerheid%20voor%20nieuwe%20krediet.pdf. Geraadpleegd augustus 2010.

449 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 371, nr. 307, p. 2.
450 Kamerstukken II, 2010-2011, 31 371, nr. 359, p. 2.
451 Zie § 4.2.4 hiervoor en § 6.3.4 hierna.
452 Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Dit is een initiatief van ABN 

Amro Bank, Fortis, ING Bank en Rabobank Nederland in samenwerking met de Stichting Fonds 
Werken aan Wonen, het Ministerie van (destijds) Economische Zaken en het Ministerie van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid. Qredits heeft overigens op 24 juni 2010 tijdens het jaarlijkse con-
gres van het European Microfinance Network in Londen de Microfinance Good Practices Europe 
Award gewonnen.

453 Uit het successierechtdossieronderzoek blijkt bijvoorbeeld dat van 212 van de 232 ondernemin-
gen de waarde going concern hoger is dan € 35.000.
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4.5.2 Werking van de regeling

De Microfinancieringsregeling is zowel bedoeld voor starters als voor de financiering van 
bestaande ondernemingen. De Microfinancieringsregeling bestaat niet alleen uit het ver-
strekken van microkrediet (maximaal € 35.000), maar ook uit begeleiding van de onderne-
mer voor de start en coaching van de ondernemer na de start van het bedrijf. Bij deze bege-
leiding wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen en aflossen van schulden bij 
ondernemers.454 Bij de kredietaanvraag moet een ondernemingsplan worden ingediend 
en wordt beoordeeld of de kredietaanvrager over ondernemingskwaliteiten beschikt. De 
screening van de aanvraag voor de lening wordt gedaan door externe bureaus. Een aan-
vraag voor het krediet kan (digitaal) worden ingediend bij een Microfinanciering Onder-
nemerspunt (MF-ondernemerspunt).455 Volgens de staatssecretaris van Economische 
Zaken is daarmee een voor de ondernemers zo weinig mogelijk belastend proces gereali-
seerd waarin de persoonlijke benadering voorop staat.456

De Microkredieten worden verstrekt door stichting Qredits, die voor een deel is gefund 
door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.457 Het ministerie 
staat dus niet borg, maar verstrekt, in samenwerking met enkele andere investeerders, 
indirect de lening.

4.5.3 Voorwaarden aan de Microfinancieringsregeling

Het krediet wordt alleen verstrekt aan ondernemers die beschikken over aantoonbare 
ondernemersvaardigheden en een haalbaar ondernemersplan. De maximale kredietver-
strekking bedraagt € 35.000. Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een kre-
diet na een positieve screening door een extern financieel adviesbureau. Iedere krediet-
aanvraag wordt dus individueel beoordeeld.458 Het rentepercentage bij Qredits ligt met 
9,5% iets hoger dan dat bij de commerciële banken onder de voormalige regionale SZW-
borgstelling het geval was (§ 4.5.4.2). Dit is een bewuste keuze geweest bij het opzetten 
van Qredits om aanvragers een prikkel te geven eerst een lening bij een commerciële 
bank aan te vragen.459 De ondernemers worden verder gecoacht en begeleid.460 Voor de 
jaren 2009 en 2010 kon de Microfinancieringsregeling niet worden toegepast in de regio’s 
Flevoland, Rotterdam, Twente, Leeuwarden en omstreken en Tilburg. In die regio’s kon 
gebruik worden gemaakt van de SZW-borgstelling (zie § 4.5.4.2). Met ingang van 2011 is 
de SZW-borgstellingsregeling afgeschaft en kan de Microfinancieringsregeling in heel 
Nederland worden toegepast.

454 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 700 XIII, nr. 7, p. 48.
455 Zie www.eigenbaas.nl. Geraadpleegd augustus 2010. Bij het MF-ondernemerspunt kan de onder-

nemer terecht voor intake, advies en het aanvragen van microfinanciering. MF-ondernemerspun-
ten werken doorgaans samen met lokale organisaties, waaronder gemeenten, de Kamer van Koop-
handel en coachingorganisaties.

456 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 111, nr. 52, p. 15.
457 De stichting Qredits is bij haar oprichting door meerdere partijen gefinancierd. Het Ministerie 

van Economische Zaken financierde € 15,8 miljoen. ABN AMRO, Fortis, ING en Rabobank finan-
cieren in totaal € 1,2 miljoen en AEDES financiert € 50.000. In augustus 2010 heeft een aantal ban-
ken in totaal € 30 miljoen verstrekt, waarbij het Ministerie van Economische Zaken borg staat 
voor € 12 miljoen en bovendien de eerder verstrekte lening is achtergesteld bij de leningen van 
de banken.

458 Zie voor de algemene kredietvoorwaarden http://www.qredits.nl/assets/files/kredietvoorwaar-
den.pdf.

459 Rapport Ecorys april 2011 (Volkerink e.a.), p. 12.
460 Zie over de wijze waarop Stichting Qredits te werk gaat uitgebreid Rapport Ecorys april 2011 (Vol-

kerink e.a.), p. 10-13.
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4.5.4 Noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid

4.5.4.1 Inleiding
Bij de invoering van microfinanciering in Nederland is de overheid niet over één nacht ijs 
gegaan. Niet alleen is onderzoek gedaan naar de noodzaak van de regeling, maar tevens 
is gekeken naar de wijze waarop de maatregel zo effectief mogelijk kan worden ingezet 
(§ 4.5.4.2). Ook na de invoering van de regeling worden de effecten gemonitord en eind 
2010 begin 2011 heeft een evaluatie van de regeling plaatsgevonden (§ 4.5.4.3). Uiteinde-
lijk is het de bedoeling dat de markt de kredietverlening zelf gaat verzorgen. Een en ander 
staat in schril contrast met de invoering van fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten waarbij 
veelal een dergelijk onderzoek ontbreekt, zelfs als het gaat om het verlenen van subsidies 
zoals bij de schenk- en erfbelasting het geval is. Het doel van deze paragraaf is mede om 
te laten zien dat beleidsonderzoek ex ante en ex post wel gebeurt en ook mogelijk is.

4.5.4.2 Invoering van de regeling
De Microfinancieringsregeling is niet eerder ingevoerd dan nadat uit onderzoek bleek dat 
er een knelpunt bij microfinanciering bestaat; er is sprake van marktfalen (§ 6.3.4).461 
Bovendien bleek dat de BMKB-regeling onvoldoende werd benut voor kleine financierin-
gen (§ 4.2.4.1). Vervolgens heeft het Ministerie van Economische Zaken voorafgaande aan 
de invoering van de regeling eerst onderzoek laten doen naar de specifieke problemen die 
spelen in geval van microfinanciering en naar de vraag welke (aanvullende) instrumenten 
ingezet kunnen worden om deze problemen weg te nemen. In het bijzonder werd aan de 
onderzoekers de vraag gesteld of de opzet van een speciaal waarborg- of garantiefonds 
voor microkredieten voor starters verantwoord is. Tevens werd daarbij aangegeven te 
onderzoeken op welke wijze banken bij het verstrekken van microkredieten betrokken 
kunnen worden.462 De onderzoekers geven aan dat microfinanciering in Nederland, ook 
voor anderen dan uitkeringsgenieters, een uitkomst kan bieden.463 Mede naar aanleiding 
van de uitkomsten uit dit onderzoek en naar aanleiding van het evaluatieonderzoek van 
Bureau Bartels uit 2005 naar de werking van de BMKB-regeling, waaruit bleek dat deze 
regeling geen uitkomst bood voor kleine kredieten, heeft in 2007 de Raad voor Microfi-
nanciering in Nederland vervolgens opdracht gekregen advies uit te brengen over de 
mogelijkheid tot invoering van microfinanciering in Nederland.464 De Raad constateert 
dat, hoewel op het gebied van microfinanciering reeds diverse initiatieven zijn genomen 
door particulieren, lokale overheden en banken, de haalbaarheid en effectiviteit van de 
initiatieven kan worden vergroot door de invoering van een landelijke organisatie.465 
Naar aanleiding van dit advies van de Raad is besloten om naast de reeds bestaande prak-
tijk over te gaan tot de invoering van een meer landelijke regeling.466

Er zijn hierbij vijf redenen gegeven waarom ondernemers zijn aangewezen op de micro-
kredietfaciliteit: (1) er is geen goed ondernemersplan of de onderneming is te kleinscha-
lig, (2) de ondernemer is ooit failliet gegaan of in de schuldsanering beland, heeft geen 

461 Ook als er geen kredietcrisis was ontstaan, zou de regeling om die reden zijn ingevoerd. De kre-
dietcrisis is evenmin aanleiding geweest om soepeler te screenen. Kamerstukken II, 2009-2010, 
31 311, nr. 37, p. 24.

462 Rapport Facet april 2006, p. 1.
463 Facet 2006, p. 6.
464 De Raad voor Microfinanciering in Nederland is ingesteld bij besluit van de staatssecretaris van 

Economische Zaken van 2 februari 2007, nr. WJZ 7009527, houdende instelling van de Raad voor 
Microfinanciering in Nederland (Instellingsbesluit Raad voor Microfinanciering in Nederland).

465 Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 XIII, nr. 6.
466 Om het een en ander gestalte te geven, is in januari 2008 bij het Ministerie van Economische 

Zaken een tijdelijke projectdirectie Microfinanciering ingesteld. Deze directie kreeg als opdracht 
het advies van de Raad voor Microfinanciering van 12 oktober 2007 uit te werken. Op 1 april 2010 
heeft de projectdirectie van het Ministerie van Economische Zaken haar werkzaamheden overge-
dragen aan de Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland. Op 1 juni 2010 zijn 
ook de werkzaamheden van het Kenniscentrum Microfinanciering officieel aan de stichting over-
gedragen.
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goed cv en/of is te laag geschoold, (3) er is geen onderpand, (4) er is (bij starters) geen track-
record aanwezig en (5) de kosten voor microleningen zijn voor de bank te hoog.

In 2009 en 2010 zijn vervolgens op het gebied van microkredieten parallel twee pilots uit-
gevoerd. De ene pilot is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. Deze maatregel bestond al om uitkeringsgerechtigden te stimuleren een eigen 
bedrijf te starten. In 2009 en 2010 konden ook (startende) ondernemers die geen uitkering 
hebben van deze SZW-borgstellingsregeling gebruikmaken.467 Deze pilot vond plaats in 
vijf regio’s: Flevoland, Rotterdam, Twente, Leeuwarden en omstreken en Tilburg, waarbij 
de screening en begeleiding van ondernemers in opdracht van gemeenten geschiedt. Ban-
ken verlenen vervolgens aan ondernemers die positief gescreend zijn een krediet onder 
borgstelling van de rijksoverheid (maximaal € 35.000). De administratieve lasten van de 
SZW-borgstelling zijn volgens de minister van (destijds) Economische Zaken globaal gelijk 
aan die van de BMKB-regeling, omdat deze borgstellingsregeling vrijwel geheel op deze 
regeling is gebaseerd.468 De screening in opdracht van gemeenten komt in plaats van die 
door banken.

De andere pilot vond plaats in de rest van het land en is een initiatief van het Ministerie 
van Economische Zaken. Microkredieten worden daar verstrekt door een microkredietin-
stelling genaamd Qredits, die voor een groot deel is gefund door het Ministerie van Eco-
nomische Zaken (maximaal € 35.000). Deze pilot is besproken in § 4.5.2.

Het idee was om met het meest succesvolle instrument door te gaan. De beslissing daar-
over zou eind 2010 worden genomen.469 Uiteindelijk is de evaluatie van de beide regelin-
gen in april 2011 verschenen en op 1 juni 2011 aan de Kamer aangeboden.470 Uit de eva-
luatie blijkt dat de SZW-borgstellingsregeling wel werkt, maar dat overheid en banken 
soms dubbel werk doen. Deze tijdelijke borgstellingsregeling, die per 1 januari 2011 is 
gestopt, zal daarom niet terugkeren. Stichting Qredits gaat wel door met haar werkzaam-
heden, waarbij de regeling landelijke dekking heeft gekregen. Naar aanleiding van de eva-
luatie zal wel worden bekeken of de uitvoering van de Microfinancieringsregeling op een 
aantal punten kan worden verbeterd.471 Aan deze evaluatie wordt nader aandacht besteed 
in § 4.5.4.3.

4.5.4.3 Monitoring na de invoering
Na de invoering van de regeling is steeds de vinger aan de pols gehouden met betrekking 
tot het doelbereik, de effectiviteit en de doelmatigheid van de regeling. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer 
waarin hij de stand van zaken met betrekking tot de microfinanciering in Nederland uit 
de doeken doet.472 Ook hebben er diverse Kamerdebatten ter zake plaatsgevonden.473 Ver-
der kan worden gewezen op het doelgroepenonderzoek van het EIM uit mei 2009. Het EIM 
kreeg daartoe opdracht omdat de projectdirectie Microfinanciering nader inzicht wilde 
verkrijgen in de omvang en samenstelling van de doelgroep van microfinanciering ten-
einde een optimale beleidseffectiviteit te bereiken.474 Het doel was om de communicatie-

467 Regeling van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 februari 2009, nr. 
IVV/I/09/1809, houdende regels voor de verstrekking van borgstellingen ter zake van kredieten 
aan ondernemers (Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010).

468 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 111, nr. 52, p. 15. Uit een evaluatie uit 2011 blijkt echter dat met 
de kredietaanvragen veel tijd en dus hoge kosten gepaard gaan, mede omdat gemeente en banken 
dubbel werk verrichten. Rapport Ecorys april 2011 (Volkerink e.a.),p. 10.

469 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 311, nr. 46, p. 17.
470 Brief minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 juni 2011, kenmerk OI/MF/

11054068.
471 Zie vorige noot.
472 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 311, nr. 35.
473 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 311, nrs. 37 en 46.
474 EIM mei 2009, p. 7.
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strategie van de microfinanciering zo effectief mogelijk in te zetten.475 Verder heeft 
McKinsey & Company in 2009 een rapport uitgebracht met betrekking tot de stand van 
zaken van de microfinanciering in Nederland.476 Uit de verstrekte gegevens blijkt dat via 
Qredits en de regionaal uitgevoerde borgstellingsregeling in 2009 610 kredieten zijn ver-
strekt. Het aantal ondernemerspunten voor microfinanciering, dat verspreid over Neder-
land voorlichting en begeleiding over microfinanciering verzorgt, bedroeg 35. De website 
www.eigenbaas.nl, gericht op (startende) ondernemers, is in 2009 56.000 keer bezocht.477 
In een brief van de minister van Economische Zaken van 24 augustus 2010 is aangegeven 
dat in 1,5 jaar 800 kredieten zijn verstrekt tot een bedrag van circa € 15 miljoen.478 Tevens 
wordt aangegeven dat het bedrag aan leningen dat niet wordt terugbetaald tot dan toe 
lager is dan gepland, evenals de operationele kosten per lening. Bovendien zijn de terug-
betalingen hoger dan gepland. Qredits is volgens de minister tot dan toe dan ook onmis-
kenbaar een succes. In december 2010 heeft de duizendste kredietverstrekking plaatsge-
vonden.

Om (meer) periodiek inzicht te verkrijgen in de implementatie, voortgang en effecten van 
(het) microfinanciering(sbeleid) is verder een informatiesysteem uitgewerkt. Belangrijk 
uitgangspunt bij de opzet van dit informatiesysteem is dat de administratieve lasten voor 
de verschillende microfinancieringsorganisaties en (potentiële) ondernemers beperkt blij-
ven. Vanaf de eerste helft van 2010 zullen microfinancieringsorganisaties een aantal gege-
vens over de doelgroep (o.a. man/vrouw, hoger/lager opgeleid) en hun prestaties (zoals 
aantal potentiële ondernemers die worden bereikt, aantal kredieten en defaults, het 
gemiddelde krediet en het aantal begeleidingstrajecten) bijhouden.479 In 2010 heeft Qre-
dits uiteindelijk voor een bedrag van circa € 15 miljoen aan leningen verstrekt. Om kre-
dieten te kunnen blijven verstrekken, was aanvullende financiering nodig. Uit gesprek-
ken met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Rabobank, ING en ABN AMRO bleek 
dat de vraag naar gewone commerciële financiering van Qredits nog te vroeg kwam van-
wege de beperkte ervaring en de huidige situatie op de financieringsmarkt.480 Wel hebben 
de banken gezamenlijk € 30 miljoen aan leningen verstrekt. Hiervoor geldt als voor-
waarde dat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zich borg stelt 
voor € 12 miljoen. Tevens wordt de eerder verstrekte lening vanuit de overheid van € 15 
miljoen achtergesteld ten opzichte van de leningen door de banken. Volgens de minister 
wordt daarmee een belangrijke stap gezet naar financiering vanuit de markt, maar ver-
leent de overheid nog wel steun in de rug.481

In de periode van half oktober 2010 tot half april 2011 heeft verder een evaluatie van de 
Microfinancieringsregeling plaatsgevonden. Het evaluatierapport is in april 2011 versche-
nen en op 1 juni 2011 aan de Kamer aangeboden.482 Hieruit blijkt dat circa 32% van alle 
aanvragen bij een initiële screening afvalt voor het verkrijgen van een krediet. Van de 68% 
van de aanvragen die wel door de initiële controle komen, wordt circa 6% afgewezen in de 
pre-screening. Van de posten die uiteindelijk volledige screening ontvangen, krijgt onge-

475 Op basis van het verrichte onderzoek zijn aanwijzingen gegeven voor de te voeren communica-
tiestrategie. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar segmenten die binnen de doel-
groep als speerpunten kunnen worden aangemerkt. EIM mei 2009, p. 5.

476 McKinsey & Company 2009 (Oberman & Roelofsen), p. 5, 14-15.
477 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 360 XIII, nr. 1, p. 20-21.
478 Kamerstukken II, 2010-2011, 31 311, nr. 60.
479 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 311, nr. 35, p. 6. Op de site van Qredits valt te lezen dat de ver-

strekte microkredieten zijn verstrekt aan uitkeringsgerechtigden (25%) en niet-uitkeringsgerech-
tigden (75%), vrouwen (30%) en mannen (70%) en allochtonen (20%) en autochtonen (80%) in alle 
leeftijdcategorieën en van uiteenlopende opleidingsniveaus. Bron http://www.qredits.nl/nieuws/
qredits_nieuws/het-1.000e-microkrediet-van-qredits-uitgereikt.html, geraadpleegd april 2011.

480 Kamerstukken II, 2010-2011, 31 311, nr. 60.
481 Kamerstukken II, 2010-2011, 31 311, nr. 60.
482 Brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 juni 2011, kenmerk 

OI/MF/1054068.

Hoogeveen.book  Page 142  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Niet-belastinggerelateerde kredietmaatregelen 143

veer 25% een offerte voor een kredietverlening aangeboden. Deze benadering wordt vol-
gens de onderzoekers door ondernemers zeer gewaardeerd. De onderzoekers menen dat 
de vraag of Qredits het marktfalen ter zake van het verstrekken van kleine kredieten heeft 
opgelost niet eenvoudig te beantwoorden is. Aan de ene kant is duidelijk dat Qredits erin 
is geslaagd om een fors aantal kredieten te verstrekken en efficiënt te werken. Aan de 
andere kant kan een deel van de doelgroep niet in voldoende mate worden bediend. Dit 
betreft vooral ondernemers die weliswaar binnen de doelgroep vallen maar waaraan kre-
dietverlening een hoger dan gemiddeld risico met zich meebrengt. De eis van levensvat-
baarheid van de business case van Qredits legt een beperking op aan de mate waarin deze 
delen van de doelgroep kunnen worden bereikt. In de praktijk zijn er dan ook minder kre-
dieten verstrekt aan bijstandsgerechtigden en arbeidsongeschikten dan onder de SZW-
borgstelling het geval was.

De netto-opbrengst per krediet ligt rond de € 3.650. Van dit bedrag moeten nog wel de 
negatieve baten in de vorm van defaults worden afgetrokken.483 Ten tijde van het onder-
zoek schatten de onderzoekers het kritieke defaultpercentage voor Qredits in op ongeveer 
5,7. Per eind 2010 ligt het aandeel problematische kredieten van Qredits ruim onder dit 
geschatte break-evenpunt, namelijk op 1,9% problematische kredieten.484 De onderzoe-
kers kunnen echter niet met zekerheid zeggen dat Qredits een levensvatbare business 
case vormt, omdat de pilot daarvoor te kort loopt:

‘In 2011-2012 gaan de eerste verleende kredieten het derde en vierde loopjaar 
in. Deze periode wordt als kritische test voor succesvol ondernemerschap 
beschouwd en kent normaal een aanzienlijk aantal uitvallers. Ook voor de 
pilots zal het een cruciaal jaar blijken. Immers, in deze periode zal duidelijk 
worden of het default-percentage laag genoeg kan worden gehouden.’

Voor een levensvatbare business case menen de onderzoekers dat het volume van het aan-
tal kredieten moet worden opgevoerd. Hierdoor zal het ook mogelijk worden om de meer 
risicovolle gevallen van krediet te voorzien. Zij stellen daarvoor voor om de afstemming 
tussen de partijen die de ondernemers doorverwijzen (UWV, MF-ondernemerspunten, 
enz.) te verbeteren, zodat een groter bereik zal worden behaald en om meer externe fond-
sen aan te trekken die gericht zijn op het bedienen van grotere risico’s:485

‘Dit betekent weliswaar dat er wat meer risicovollere groepen bediend kunnen 
worden maar dit zal niet de volledige doelgroep kunnen zijn. Hiervoor is addi-
tioneel ingrijpen, in de vorm van financiële ondersteuning, door de overheid 
nodig.’

Volgens de onderzoekers is landelijke uitrol van de Microfinancieringsregeling moge-
lijk:486

‘(...) en wordt in veel gevallen, bijvoorbeeld door banken, maar ook door andere 
betrokkenen als MFO’s, KvK en MKB Nederland, toegejuicht. De belangrijkste 
overweging die vanuit verschillende kanten, in bijzonder door andere partijen 
dan de betrokken banken maar deels ook door de banken zelf, wordt meegege-
ven is dat het verkrijgen van microkrediet makkelijker plaatsvindt bij een effi-
ciënt werkende organisatie zonder winstoogmerk dan bij de betrokken com-
merciële banken.’

483 Rapport Ecorys april 2011 (Volkerink e.a.), p. 64.
484 Rapport Ecorys april 2011 (Volkerink e.a.), p. 80. Voor de SZW-borgstellingsregeling lijkt een suc-

cesvolle business case niet mogelijk vanwege de grote tijdsbesteding per krediet.
485 Rapport Ecorys april 2011 (Volkerink e.a.), p. 81.
486 Rapport Ecorys april 2011 (Volkerink e.a.), p. 82-83.
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In het Rapport van McKinsey & Company uit 2009 worden overigens ook voorstellen 
gedaan die moeten leiden tot een schaalvergroting naar uiteindelijk vijfduizend nieuwe 
kredieten per jaar met ingang van 2015.487 In het advies wordt voorgesteld een netwerk 
van MF-ondernemerspunten en kredietverstrekkers (stichting, coöperatie of vereniging) 
op te richten dat zich richt op de volgende activiteiten:
– de promotie van en communicatie van microfinanciering;
– de coördinatie en kwaliteitsverbetering MF-ondernemerspunten;
– het bevorderen van samenhang tussen betrokken partijen (MF-ondernemerspunten en 

microkredietverstrekkers);
– het beheer van het landelijk coachingsplatform;
– de monitoring met betrekking tot het bereiken van beoogde doelen en doelgroepen.

Voor de eerste jaren zal de overheid volgens hen geld ter beschikking moeten blijven stel-
len. Daarna zijn de kosten te financieren uit de renteopbrengsten.488 Uiteindelijk zal de 
schaalvergroting ertoe moeten leiden dat in 2019 de microfinanciering volledig zelfvoor-
zienend wordt, in die zin dat geld wordt aangetrokken van private investeerders zoals 
banken, particulieren, bedrijven en pensioenfondsen. De Raad voor Microfinanciering in 
Nederland heeft aangegeven positief tegenover de adviezen te staan, maar vraagtekens te 
hebben bij de veronderstelde schaalvergroting van uiteindelijk vijfduizend nieuwe kre-
dieten per jaar. De voorstellen om een netwerk op te richten zijn aan de MF-ondernemers-
punten voorgelegd en daar positief ontvangen. De staatssecretaris van Economische 
Zaken acht het ook van belang dat het netwerk Microfinanciering zelfstandig gaat functi-
oneren.489 Hij zal de voorstellen van McKinsey & Company verder gaan uitwerken met in 
achtneming van de nuancering van de Raad met betrekking tot het aantal te verwachten 
jaarlijkse kredietverstrekkingen.490

4.5.4.4 Europese garantie aan Qredits
Ook de Commissie besteedt actief aandacht aan microfinanciering.491 Het beleid van de 
Commissie is net als de Microfinancieringsregeling in Nederland gericht op financiering, 
training en coaching van startende ondernemers. De doelgroepen zijn werklozen, met 
ontslag bedreigden en andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zoals jongeren. Con-
creet wil de Commissie voor de duur van de faciliteit voorzien in circa 45.450 leningen 
voor de genoemde doelgroepen. Nederland staat positief kritisch ten opzichte van het ini-
tiatief van de Commissie. Wel wil Nederland ervoor waken dat de faciliteit een aanvulling 
zal zijn op haar eigen nationale beleid.492 Verder heeft de Europese Investeringsbank (EIB) 
ter verbetering van de toegang tot financiering, haar investeringsbedrag voor leningen 
aan kleine en middelgrote ondernemingen over de periode 2008-2011 tot € 30 miljard ver-
hoogd en betaalt zij de bedragen sneller uit zodat nieuwe leningen en leningsgaranties 
voor kleine en middelgrote ondernemingen overal in de EU beschikbaar komen.493

487 McKinsey & Company 2009 (Oberman & Roelofsen), p. 21-38.
488 De onderzoekers gaan ervan uit dat 10% van de leningen niet zal worden terugbetaald en dat de 

screeningskosten € 6,6 miljoen zullen bedragen. De vergoeding voor het landelijk netwerk 
bedraagt € 0,2 miljoen en de operationele kosten € 2,8 miljoen. Gerekend is met vijfduizend 
nieuwe kredieten per jaar in 2015. McKinsey & Company 2009 (Oberman & Roelofsen), p. 33.

489 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 360 XIII, nr. 1, p. 21.
490 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 311, nr. 35, p. 6.
491 Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europese 

microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting (COM (2009)333) en 
COM(2009)678 def.

492 Kamerstukken II, 2008-2009, 22 112, nr. 920, p. 3 en 6. De Nederlandse beleidsinitiatieven richten 
zich overigens ook op niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers), waaronder veel vrouwen, en 
bestaande ondernemingen in vooral het MKB. Kamerstukken II, 2008-2009, 22 112, nr. 920, p. 6.

493 In 2008 is € 8,1 miljard geleend en in 2009 zal dat bedrag waarschijnlijk tot meer dan € 10 miljard 
oplopen. COM(2009)678 def., p. 4. In 2009 is voor € 2,3 miljard aan garanties verstrekt. Eind 2009 
bedragen de uitstaande garanties € 13,6 miljard. Jaarverslag EIB-groep; Deel I 2009, p. 14. Zie ook 
Kamerstukken II, 2007-2008, 22 112, nr. 598.
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In 2010 hebben de Europese Raad en het Europees Parlement besloten om ruimte vrij te 
maken voor een microfinancieringsfaciliteit. Deze faciliteit wordt de European PROGRESS 
Microfinance Facility genoemd (hierna: EPMF).494 Hiervoor is € 60 miljoen budget gereser-
veerd. Daarnaast is het budget voor de EPMF aangevuld tot € 100 miljoen uit de Europese 
begroting. Door samenwerking met financiële instellingen zoals de Europese Investe-
ringsbank wordt ingezet op een verhoging van het budget tot uiteindelijk € 500 miljoen. 
Het European Investment Fund (EIF) voert de EPMF uit. Vanaf juli 2010 kunnen instellin-
gen aanspraak maken op een garantiefaciliteit. Er is een directe garantiefaciliteit waarbij 
het EIF tot 75% van het microkrediet garant staat en een indirecte garantiefaciliteit waar-
bij het EIF tot 75% garant staat op het portfolio van funders van instellingen die microkre-
diet verstrekken.

Qredits heeft in 2011 een garantie gekregen op haar portfolio via het EPMF. Voor een deel 
van de kredietportefeuille, € 20,4 miljoen, dat in 2011 en 2012 wordt uitgezet, krijgt Qre-
dits een garantstelling van 75%.495 De voorwaarden waaronder Qredits microkrediet ver-
strekt zijn vergelijkbaar met de voorwaarden die voor EPMF gelden. Een verschil zit in de 
maximale hoogte van het krediet. Voor kredieten die verstrekt worden met een garantie 
via het EPMF geldt een maximum van € 25.000, terwijl bij de andere kredieten die Qredits 
verstrekt een maximum van € 35.000 geldt. De garantie van EPMF voor Qredits geldt dus 
voor een beperkt deel van het portofolio van Qredits.

4.5.4.5 Conclusie noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid
Uit het voorgaande blijkt dat bij de invoering van de Microfinancieringsregeling in Neder-
land zorgvuldige afwegingen hebben plaatsgevonden met betrekking tot de noodzaak, de 
effectiviteit en de doelmatigheid van de regeling. Uit onderzoek bleek dat de microfinan-
ciering in Nederland niet van de grond kwam en na overleg met banken werd geen bevre-
digende oplossing gevonden. Uiteindelijk heeft de overheid besloten zelf als bank te gaan 
fungeren met haar eigen – zakelijke – beoordelingscriteria en begeleiding. Deze nieuwe 
regeling is ingevoerd naast de reeds bestaande regeling om proefondervindelijk te kun-
nen vaststellen welke van de twee regelingen uiteindelijk de beste regeling zal blijken te 
zijn. Na de start van het initiatief (pilots Qredits in het hele land en SZW-borgstelling in 
bepaalde delen van het land) is gebleken dat de feitelijke behoefte aan microkredieten 
groot is. De uitoefening door Stichting Qredits blijkt uiteindelijk het meest effectief te 
zijn, zodat met ingang van 1 januari 2011 alleen de Microfinancieringsregeling nog kan 
worden toegepast. De doelstelling is dat het netwerk Microfinanciering uiteindelijk zelf-
standig gaat functioneren. Of dit volledig zonder overheidsingrijpen kan plaatsvinden, is 
nog niet duidelijk maar in ieder geval zijn er al wel meer banken financieel bij het project 
betrokken en overstijgen op dit moment de opbrengsten van de Stichting Qredits de kos-
ten.

4.5.5 Conclusie

Teneinde de kredietmarkt voor kleine kredieten vlot te trekken, is in 2009 de microfinan-
ciering in Nederland geïntroduceerd. Aangezien de maximale kredietverstrekking 
€ 35.000 bedraagt, kan deze regeling waarschijnlijk weinig dienst doen voor de financie-
ring van bedrijfsopvolgingen. Desondanks is in deze paragraaf de nodige aandacht 
besteed aan de regeling omdat de regeling, de uitvoering daarvan en het evaluatieonder-
zoek dat ter zake heeft plaatsgevonden, model zouden kunnen staan voor een soortgelijke 
regeling ter zake van bedrijfsopvolgingen.

494 Besluit nr. 283/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2010 tot instelling 
van een Europese Progressmicrofinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting 
(PB L 87 van 7 april 2010, p. 1).

495 Brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Kamerstukken II, 2010-
2011, 32 500 XV, nr. 61.
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4.6 ANDERE NIEUWE INITIATIEVEN

4.6.1 Inleiding

Het Ministerie van Economische Zaken heeft geld beschikbaar gesteld om ondernemers 
te helpen bij het vinden van kredieten. Ten eerste zijn in 2010 twee pilots gestart om de 
kredietfinanciering in Nederland vlot te trekken voor bedragen tot € 250.000. Het ene pro-
ject is gericht op een actieve bemiddeling tussen aanvrager en financiële instelling en het 
andere project moet het administratief gemakkelijker maken voor de ondernemer. Zie 
§ 4.6.2. Daarnaast is geld beschikbaar gesteld voor het instellen van een ondernemerskre-
dietdesk (§ 4.6.3).

4.6.2 Nadere faciliëring voor kredieten tot € 250.000

Er zijn in 2010 nog twee andere pilots gestart om de kredietfinanciering in Nederland vlot 
te trekken. Dit betreft ten eerste de CCQ Ondernemersdesk. Hierbij gaat het om het effi-
ciënter en goedkoper maken van het kredietbeoordelingsproces van financiers van klei-
nere kredieten. De desk werkt zowel voor MKB-bedrijven die een kredietaanvraag willen 
doen als voor financiers zoals banken, die een distributiekanaal zoeken. Vooral de klei-
nere kredieten vallen daaronder. Het doel van CCQ Ondernemersdesk is het exploiteren 
van een onafhankelijk platform dat de aanvraag, administratie en beheer van MKB-kredie-
ten verzorgt.496 Het platform zorgt voor de aanlevering van een compleet dossier betrek-
king hebbend op de kredietaanvraag, het opstellen van de conceptofferte voor het krediet 
en het aanbieden van de kredietaanvraag ter fiattering aan de geldverstrekker.

De tweede pilot is de MKB’er Kredietintermediair. De bedoeling daarvan is dat de kosten 
van de kredietadviseur van de ondernemer lager worden. Hiertoe worden niet-bancaire 
intermediaire partijen, met name adviseurs bij brancheorganisaties, opgeleid in krediet-
aanvragen. Verder worden zij met software gefaciliteerd, zodat ze kleinere ondernemers 
op individueel niveau kunnen helpen bij het formuleren van een goede kredietaanvraag. 
Hierdoor wordt het kredietaanvraagproces voor de kleine ondernemer goedkoper en toe-
gankelijker. Dit houdt in dat de MKB-ondernemer individueel kan worden geholpen bij 
het opstellen van zijn kredietaanvraag en bij het financieren daarvan bij financiers. De 
lancering hiervan werd verwacht in april 2010, maar bij mijn weten is dit project nog niet 
operationeel.

Beide pilots richten zich op financieringsaanvragen tot € 250.000. In totaal verwacht de 
minister van Economische Zaken met deze genoemde initiatieven 2.000 gevallen extra te 
kunnen faciliëren. Het uiteindelijke doel is dat de markt de initiatieven overneemt, zodat 
de overheid alleen de aanjaagfunctie voor haar rekening heeft hoeven nemen.497

4.6.3 Ondernemerskredietdesk

In 2009 is geld beschikbaar gesteld voor de invoering van een ondernemerskredietdesk, die 
door MKB Nederland, VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is opge-
richt.498 De kredietdesk registreert en analyseert klachten over de kredietverlening door 
banken. Ook kan de kredietdesk contact opnemen met de desbetreffende bank om de 
klacht te bespreken. Het doel is om informatie te vergaren zodat beleidsmatige effectieve 
maatregelen kunnen worden getroffen. Daarnaast dient de kredietdesk als vraagbaak voor 

496 Het EIM geeft aan dat intermediairs op de markt van bedrijfsopvolgingen veelal een ander belang 
hebben dan het maatschappelijke belang van het laten optreden van zo veel mogelijk zinvolle 
bedrijfsoverdrachten. Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008, p. 109. Bijlage bij 
Kamerstukken II, 2009-2010, 30 991, nr. 5.

497 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 311, nr. 46, p. 13-14.
498 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 371, nrs. 186 en 267.
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het bedrijfsleven bij het (voorbereiden van) aanvragen van leningen. Indien nodig zal de 
kredietdesk bedrijven ook doorverwijzen naar consultants die kunnen helpen bij het 
maken van een businessplan voor het verkrijgen van een krediet.499 Indien ondernemers 
moeilijkheden ondervinden bij de kredietaanvraag kan een beroep worden gedaan op een 
adviseur die het probleem analyseert en die ondersteuning biedt in gesprekken met de 
bank. Ook worden de ondernemers gewezen op alternatieve financieringsmogelijkheden 
zoals de BMKB-regeling en de Microfinancieringsregeling. Op initiatief van het Ministerie 
van Economische Zaken is verder een checklist samengesteld. Met behulp van deze check-
list kunnen bedrijven zien welke informatie zij moeten verschaffen bij hun kredietaan-
vraag. Zo kunnen zij hun kans op het verkrijgen van een krediet vergroten.500

4.7 VERHOUDING EN VERGELIJKING MET DE FISCALE 
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEITEN

Voor zover de kredietmarkt niet goed functioneerde, heeft de overheid ingegrepen door 
het treffen van niet-belastinggerelateerde kredietmaatregelen. De borgstellingsregelin-
gen hebben met elkaar gemeen dat de overheid borg staat voor een deel van het verstrekte 
krediet aan ondernemingen. Deze maatregelen kunnen ook worden gebruikt voor de 
financiering van een bedrijfsopvolging. Dit roept de vraag op waarom er naast deze maat-
regelen aparte fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn getroffen. Hieraan zal aandacht 
worden besteed bij de beleidsmatige evaluatie.

Uit de bespreking van de borgstellingsregelingen en de Microfinancieringsregeling blijkt 
verder dat deze in tegenstelling tot de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, niet ‘zo maar’ 
zijn ingevoerd en niet ‘zo maar’ worden verleend. De regelingen zijn een reactie op markt-
falen van de financieringsmarkt. Voor de borgstellingsregelingen moet verder bijvoor-
beeld een risicopremie worden betaald. Dit zorgt ervoor dat alleen van de regelingen 
gebruik kan worden gemaakt indien op een andere wijze niet in het krediet kan worden 
voorzien. Verder moet aannemelijk worden gemaakt dat de rentabiliteits- en continuï-
teitsperspectieven bevredigend zijn. Voor de toepassing van de Microfinancieringsrege-
ling moet een ondernemingsplan worden overgelegd en moet de ondernemer aanneme-
lijk maken dat hij voldoende ondernemerskwaliteiten heeft. Hiermee wordt enerzijds 
voorkomen dat de overheid onverantwoorde risico’s loopt en anderzijds dat het bestaan 
van niet-rendabele ondernemingen wordt gestimuleerd. Ook voor dit krediet moet een 
zakelijke prijs worden betaald. De regelingen zijn verder in meer of mindere mate geëva-
lueerd op hun effectiviteit. Indien de uitkomsten daartoe aanleiding gaven, zijn de rege-
lingen aangepast.

Een en ander is in overeenstemming met uitgangspunten die de Commissie hanteert in 
haar Mededeling over staatssteun in de vorm van garanties uit 2008. Hierin geeft zij aan 
dat voor de garantstelling een zakelijke prijs moet worden betaald, dat de borgstelling 
niet meer bedraagt dan 80% van het verstrekte krediet en dat het risico van elke nieuwe 
garantie moet worden beoordeeld aan de hand van alle relevante factoren (kwaliteit van 
de kredietnemer, zekerheden, looptijd van de garantie enz.).501

499 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 371, nr. 267.
500 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 371, nr. 310. De checklist is te vinden op http://www.onderne-

merskredietdesk.nl/39/hoe-beoordeelt-bank-kredietaanvraag.htm (geraadpleegd augustus 2010) 
en omvat acht aspecten waarop banken volgens de Ondernemingskredietdesk in meer of mindere 
mate letten bij een kredietaanvraag. Deze punten zijn: (1) kwaliteit van het management, (2) his-
torische en geprognosticeerde rentabiliteit en kasstromen, (3) vermogensstructuur, (4) zekerhe-
den, (5) kwaliteit van de administratieve organisatie en informatievoorziening naar de bank, (6) 
positie van de kredietnemer in de branche, (7) branchevooruitzichten en (8) landenrisico. De 
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid geeft aan dat de kwaliteit van financie-
ringsaanvragen door ondernemingen moet worden verbeterd. AWT 2001, p. 7.

501 Mededeling steunmaatregelen garanties 2008.

Hoogeveen.book  Page 147  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



148 Niet-belastinggerelateerde kredietmaatregelen

De fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten daarentegen zijn getroffen zonder dat onderzoek 
naar de noodzaak ervan heeft plaatsgevonden. De regelingen zijn niet geëvalueerd op hun 
gebruik in de praktijk. Verder worden de faciliteiten verleend zonder dat wordt getoetst 
of zich in het individuele geval problemen voordoen en/of dit probleem wordt veroor-
zaakt door marktfalen. Bij geen enkele bedrijfsopvolgingsfaciliteit hoeft de ondernemer 
bovendien aannemelijk te maken dat zijn onderneming overlevingskansen heeft. Verder 
hoeft alleen voor de rentedragende betalingsregelingen een prijs te worden betaald. De 
overige faciliteiten leveren de ondernemer geld op, waarbij niet van belang is of zich ook 
daadwerkelijk financieringsproblemen voordoen. De vraag kan worden gesteld waarom 
de overheid aan de ene kant terughoudend is met het treffen van – zakelijke – niet-belas-
tinggerelateerde kredietmaatregelen, terwijl zij aan de andere kant – soms zeer ruime – 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten heeft getroffen zonder dat onderzoek naar de noodzaak 
daarvan heeft plaatsgevonden en zonder dat daarbij wordt getoetst of er financieringspro-
blemen zijn. Ook hieraan zal aandacht worden besteed bij de beleidsmatige evaluatie.

4.8 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk zijn vier niet-belastinggerelateerde financieringsfaciliteiten besproken. 
De borgstellingsregelingen en de Microfinancieringsregeling zijn getroffen om knelpun-
ten op de financieringsmarkt op te lossen. Alleen indien er voldoende rentabiliteits- en 
continuïteitsperspectieven zijn, worden de regelingen toegepast. Het doelbereik van de 
regelingen is niet overmatig groot. Dit wordt deels veroorzaakt door het feit dat de borg-
stellingen niet nodig zijn om het krediet bij de banken te verkrijgen (effectief), deels door 
onbekendheid bij banken met de regelingen of door onwillendheid van de banken om er 
– bij kleine ondernemingen – gebruik van te maken (niet effectief) en deels door de kre-
dietcrisis. Door middel van het treffen van een aantal maatregelen is getracht de effecti-
viteit van de regelingen te vergroten. De maatregelen zijn daartoe verruimd en er is 
getracht meer bekendheid aan de regelingen te geven, alsmede de administratieve lasten 
van de regelingen te verlagen. In 2010 heeft het gebruik van de BMKB-regeling een record-
hoogte bereikt. Voor kleine kredieten is een aparte regeling in het leven geroepen, te 
weten de Microfinancieringsregeling. Hierbij heeft de overheid zelf de financiering van 
microkredieten op zich genomen. Deze kredieten worden onder zakelijke omstandighe-
den en voorwaarden verstrekt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de banken de markt 
van de kredietverlening van kleine kredieten zelf gaan bedienen.

De bespreking van de niet-belastinggerelateerde kredietmaatregelen heeft geleid tot drie 
vragen die bij het beleidsmatige onderzoek van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
beantwoord moeten worden:
1. Is er reden om aparte fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te verlenen of zou volstaan 

kunnen worden met een (aangepaste) niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit? Wat 
zijn van beide soorten regelingen de voor- en nadelen?

2. Wat is de reden dat de overheid aan de ene kant terughoudend is met het treffen van 
– zakelijke – niet-belastinggerelateerde kredietmaatregelen, terwijl zij aan de andere 
kant – soms zeer ruime – bedrijfsopvolgingsfaciliteiten heeft getroffen zonder dat 
onderzoek naar de noodzaak daarvan heeft plaatsgevonden?

3. Kunnen de fiscale maatregelen voor bedrijfsopvolgingen analoog aan de niet-belasting-
gerelateerde maatregelen worden verleend onder materiële voorwaarden, zoals het 
hebben van voldoende continuïteitsperspectief en het ontbreken van zekerheden?

Deze vragen zullen worden beantwoord bij de beleidsmatige evaluatie.
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5 Bedrijfsoverdrachten in Nederland: feiten en trends

5.1 INLEIDING

5.1.1 Motivering van het hoofdstuk

In dit onderzoek staat de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving centraal. 
Een belangrijk punt van deze evaluatie is te onderzoeken of met de bedrijfsopvolgingswet-
geving het sociaaleconomische gewenste doel wordt bereikt. Hierop wordt uitgebreid 
terug gekomen in hoofdstuk 13 t/m 16. Het doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten is kort gezegd te voorkomen dat de fiscale heffingen bij een bedrijfsoverdracht conti-
nuïteitsproblemen veroorzaken voor de onderneming, met als gevolg een verlies aan 
werkgelegenheid en kapitaal (zie § 3.4). Om dit doel te kunnen bereiken, moet de bedrijfs-
opvolgingswetgeving in ieder geval afgestemd zijn op de bedrijfsoverdrachten die in de 
praktijk plaatsvinden en moeten de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn gericht op het weg-
nemen van de fiscale problemen als deze zich voordoen. In dit hoofdstuk wordt daarom 
aandacht besteed aan de gegevens en informatie die bekend zijn met betrekking tot 
bedrijfsoverdrachten die in Nederland plaatsvinden. Hierbij moet bijvoorbeeld worden 
gedacht aan het aantal bedrijfsoverdrachten dat jaarlijks plaatsvindt en wat de verwach-
tingen daarover zijn voor de komende jaren, op welke leeftijd de overdracht in het alge-
meen plaatsvindt, wat de redenen zijn om over te dragen, aan wie wordt overgedragen, 
met welke knelpunten de praktijk zich bij een bedrijfsoverdracht geconfronteerd ziet en 
welke plaats de fiscaliteit daarbij inneemt. Verder is het in dit kader relevant om na te 
gaan wat het (geschatte) belang van bedrijfsoverdrachten is voor de Nederlandse econo-
mie.

5.1.2 Goede registratie ontbreekt

In Nederland bestaat er helaas geen instantie die de feiten met betrekking tot bedrijfsover-
drachten registreert.502 Wel is regelmatig veldonderzoek verricht naar bedrijfsoverdrach-
ten. Deze onderzoeken kunnen niet zonder meer naast elkaar worden gelegd omdat de 
onderzoeken betrekking hebben op diverse doelgroepen. Er kunnen daarbij vier hoofd-
groepen worden onderscheiden, te weten (1) alle bedrijven, (2) MKB-bedrijven, (3) familie-
bedrijven en (4) dga’s. De gehanteerde definities, bronnen en uitgangspunten zijn daarbij 
niet altijd gelijk, zodat een vergelijking binnen de doelgroepen ook lastig te maken is. De 
volgende verschillen zijn opgevallen bij de vergelijking van de diverse onderzoeksversla-
gen:

502 In gelijke zin Van Teeffelen 2010, p. 9. Dit is in veel Europese landen het geval waardoor er een 
gebrek is aan vergelijkbare gegevens over bedrijfsoverdrachten op Europees niveau. Eindverslag 
deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 13. De deskundigengroep werd in november 
2000 opgericht om de Commissie te helpen met het monitoren en beoordelen van de voortgang 
van de tenuitvoerlegging van de aanbeveling inzake de overdracht van kleine en middelgrote 
ondernemingen uit 1994. De groep was een centraal onderdeel van het BEST-project inzake de 
overdracht van bedrijven. Het verslag belicht voorbeelden van goede werkwijzen uit verschil-
lende lidstaten op dit terrein.
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– De onderzoeken gaan uit van verschillende bronnen. Vaak worden de cijfers van het 
CBS gebruikt, maar soms ook die van de KvK en soms is de bron niet gegeven. De KvK 
en het CBS hanteren andere definities van het begrip bedrijf, zodat zij bijvoorbeeld tot 
(heel) andere aantallen ondernemingen in Nederland komen.503

– Soms worden bepaalde branches van het onderzoek uitgesloten, in andere gevallen 
weer niet. De landbouw wordt overigens bij ieder onderzoek buiten beschouwing gela-
ten.

– De zelfstandige zonder personeel (hierna: zzp’er) wordt de ene keer wel meegeteld bij 
het totale aantal bedrijven in Nederland en de andere keer niet. Duidelijk is wel dat de 
zzp’er bij familiebedrijven niet wordt meegeteld omdat van enige familieverstrenge-
ling geen sprake is.

– Soms is niet expliciet aangegeven of het gaat om een onderzoek onder ondernemingen 
in het MKB of onder alle ondernemingen.504

– Soms hebben de rapporten het over het aantal eigenaren/directeuren dat stopt, waar-
mee ze de ene keer doelen op zowel bedrijfsbeëindiging als bedrijfsoverdracht en de 
andere keer alleen op de bedrijfsoverdracht. Soms is helemaal niet duidelijk wat nu 
precies wordt bedoeld.

– In de rapporten worden verschillende definities gehanteerd voor het begrip bedrijfs-
overdracht. In de rapporten wordt overigens vaker niet dan wel een definitie van een 
bedrijfsoverdracht gegeven.

– Niet altijd is duidelijk welke definitie voor een familiebedrijf is gehanteerd. Daar komt 
bij dat er net zoveel definities van een familiebedrijf zijn als dat er onderzoekers zijn.505

Ondanks al deze verschillen komt uit de uitkomsten van de onderzoeken veelal wel een 
bepaalde lijn naar voren.506 Het is vooral die lijn, die trend, waaraan in dit hoofdstuk aan-
dacht zal worden besteed.

503 Zie voor een bronnenonderzoek naar aantallen ondernemers en ondernemingen het onderzoeks-
rapport EIM december 2004 (Stel & Diephuis). 

504 De Europese Unie hanteert vanaf 1 januari 2005 een ‘nieuwe’ definitie voor middelgrote, kleine 
en micro-ondernemingen. Aanbeveling van 6 mei 2003 van de Commissie, COM/2003/361, inzake 
de definitie van micro, kleine en middelgrote ondernemingen, PbEU, L 124/36. Dit is van belang 
omdat tal van steunmaatregelen specifiek zijn gericht op de ontwikkeling van het midden- en 
kleinbedrijf. De nieuwe definitie luidt:
– Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens € 50 miljoen of een 
jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan € 43 miljoen.
– Klein: minder dan 50 werknemers, een jaaromzet van hoogstens € 10 miljoen of een jaarlijks 
balanstotaal kleiner of gelijk aan € 10 miljoen.
– Micro: minder dan 10 werknemers, een jaaromzet van hoogstens € 2 miljoen of een jaarlijks 
balanstotaal kleiner of gelijk aan € 2 miljoen.
Van alle Nederlandse ondernemingen (830.000) is 99% (820.000) actief in het MKB. 1% van de 
ondernemingen heeft dus meer dan 250 werknemers (grootbedrijf). EIM oktober 2009, p. 5. Zie 
ook: http://www.mkb.nl/Het_midden-_en_kleinbedrijf.

505 Flören & Zwartendijk 2003a, D20. Wereldwijd worden er volgens Van de Kimmenade 49 verschil-
lende definities voor het familiebedrijf gehanteerd. Van de Kimmenade 2003, p. 35. Volgens Flö-
ren is sprake van een familiebedrijf als aan ten minste twee van de volgende drie criteria is vol-
daan: (1) meer dan 50% van de eigendom is in handen van één familie, (2) één familie heeft beslis-
sende invloed op de bedrijfsstrategie of op opvolgingsbeslissingen en (3) een meerderheid of ten 
minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit één familie. Flören 2002, p. 11. 
Zie voor een overzicht en bespreking van de verschillende definities nader EIM maart 2001 (Huls-
hoff), p. 9-12. Door de verschillende definities kan het aantal familiebedrijven met werknemers 
volgens Flören variëren van 76.000 tot 289.000. Flören 2002, p. 14. Uit later onderzoek van Flören, 
Uhlaner & Berent-Braun blijkt dat er 260.000 familiebedrijven in Nederland zijn. Flören, Uhlaner 
& Berent-Braun 2010. Ondanks de verschillende gehanteerde definities wordt het aandeel fami-
liebedrijven wereldwijd geschat op 65%. Flören 2004. 

506 In gelijke zin de deskundigengroep van de EU, die stelt dat er weliswaar geen regelmatig bijge-
stelde gegevens over bedrijfsoverdrachten beschikbaar zijn, maar dat uit de onderzoeksresultaten 
een aantal belangrijke tendensen naar voren komt. Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rap-
portage) 2002, p. 44.
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5.1.3 Indeling van het hoofdstuk

Dit hoofdstuk is als volgt ingedeeld. In § 5.2 wordt ingegaan op de vraag wanneer sprake 
is van een bedrijfsoverdracht. In § 5.3 wordt aandacht besteed aan het overdrachtsproces 
en de tijd en aandacht die voor dat proces nodig worden geacht om de bedrijfsoverdracht 
succesvol te laten verlopen. In § 5.4 worden de redenen gegeven van ondernemers om hun 
onderneming over te dragen. In § 5.5 wordt aangegeven hoeveel bedrijfsoverdrachten er 
in Nederland jaarlijks worden verwacht en hoeveel er daadwerkelijk plaatsvinden. § 5.6 
geeft antwoord op de vraag aan wie de onderneming wordt overgedragen. In § 5.7 worden 
de knelpunten weergegeven die bij een overdracht kunnen spelen en de plaats van de fis-
caliteit binnen de genoemde knelpunten. In § 5.8 wordt ingegaan op het belang van suc-
cesvolle bedrijfsoverdrachten voor de Nederlandse economie. Het hoofdstuk wordt in 
§ 5.9 afgesloten met een korte conclusie.

5.2 WAT IS EEN BEDRIJFSOVERDRACHT?

5.2.1 Definitie bedrijfsoverdracht

In de onderzoeksrapporten over bedrijfsoverdrachten die zijn geraadpleegd, wordt vaker 
niet dan wel een definitie van een bedrijfsoverdracht gegeven.507 De meest gebruikte defi-
nitie is:508

‘De overdracht, al dan niet in fasen, van de eigendom en de leiding van een 
onderneming aan één of meer personen of aan een andere onderneming die de 
commerciële activiteit van de onderneming voortzet(ten), met de intentie de 
continuïteit te waarborgen.’

Bedrijfsoverdracht staat – ook in dit onderzoek – dus gelijk aan eigendomswisseling.509 De 
onderneming blijft gewoon bestaan, maar onder nieuwe eigenaren. De vraag komt vervol-
gens op hoe groot de eigendomswisseling moet zijn, wil er sprake zijn van een bedrijfs-
overdracht. Moet er bijvoorbeeld per se 51% worden overgedragen of kan ook een kleinere 
eigendomswisseling een bedrijfsoverdracht vormen? In de zoektocht naar een antwoord 
op deze vraag valt op dat op dit aspect in de meeste rapporten niet uitdrukkelijk wordt 
ingegaan.510 Slechts in twee van de geraadpleegde rapporten wordt iets over de omvang 
van de eigendomswisseling opgemerkt. Zo stelt de deskundigengroep van de EU in het 
eindverslag over bedrijfsoverdrachten in het MKB dat in het geval van een bv de over-
dracht van 51% van de aandelen kan worden beschouwd als een bedrijfsoverdracht.511 In 
een rapport van het EIM uit 2004 wordt opgemerkt dat de KvK dezelfde grens hanteert. 
Overdrachten waarbij de nieuwe eigenaar minder dan 51% van de eigendom krijgt, telt de 
KvK dus niet mee ter bepaling van het aantal bedrijfsoverdrachten dat jaarlijks in Neder-
land plaatsvindt. Het EIM daarentegen telt in een onderzoek in 2004 overdrachten kleiner 
dan 50% wel mee als een bedrijfsoverdracht. Een ander groot verschil tussen de EIM en de 
KvK is dat de KvK de overdracht van een eenmanszaak niet meetelt ter bepaling van het 

507 In gelijke zin Van Teeffelen 2010, p. 9. Naar zijn mening is het belangrijk dat er een register wordt 
bijgehouden voor bedrijfsoverdrachten, waarbij een gelijke definitie wordt gehanteerd. Van Teef-
felen 2010, p. 100.

508 ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 7. LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 7. EIM 
december 2005 (Van Gennip e.a.) , p. 17. Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 
2002, p. 6 en 10. 

509 De wijziging van het management is irrelevant. Zie ook LangmanEconomen 2005 (Langman & 
Lugt), p. 9 en Van Teeffelen 2010, p. 9.

510 Van Teeffelen daarentegen geeft in zijn dissertatie wel een definitie. In zijn onderzoek is sprake 
van een bedrijfsopvolging indien (1) minimaal 50% van de bezittingen of de aandelen worden 
overgedragen en (2) de economische activiteiten worden voortgezet. Van Teeffelen 2010, p. 9.

511 Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 10.
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aantal bedrijfsoverdrachten in Nederland en het EIM wel.512 Dit betekent dat de resultaten 
van de KvK en het EIM niet zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken.

5.2.2 Cijfers over (gefaseerde) overdracht van eigendom en/of leiding

In een onderzoek van het NIPO uit 2001 geeft 18% van de MKB-ondernemers aan eerst de 
eigendom over te dragen en daarna de leiding van de onderneming; 13,5% doet dat 
andersom.513 Volgens onderzoek van het EIM in 2004 vindt in 66% van de gevallen de over-
dracht van de eigendom in het MKB tegelijk plaats met de overdracht van de leiding.514 
Bij overdrachten binnen het familiebedrijf ligt het percentage van de simultane over-
dracht op 54.515 De overdracht van de eigendom na de overdracht van de leiding van het 
familiebedrijf komt in 30% van de gevallen voor. Dit ligt in de lijn van een onderzoek in 
opdracht van de GIBO-groep uit 2004.516 De onderzoekers geven aan dat een overdracht 
binnen de familie veelal gefaseerd plaatsvindt, waarbij de verantwoordelijkheid steeds 
meer bij het kind komt te liggen. Als de overdrager tussen de 60 en de 70 jaar oud is, wordt 
de bedrijfsoverdracht volgens het onderzoek voltooid. De opvolger is dan vaak al tussen 
de 30 en 40 jaar oud.
Binnen het MKB is in 60% van de gevallen de opvolger na de overdracht 100% eigenaar. In 
15% van de gevallen wordt de opvolger voor minder dan 50% eigenaar.517

5.2.3 Indeling bedrijfsoverdrachten

Bij een bedrijfsoverdracht staan de eigenaar/directeur diverse mogelijkheden open, zoals 
blijkt uit figuur 5.1.

Figuur 5.1: Verschillende overdrachtsvormen518

Er kan worden gekozen voor een overdracht aan een particulier of een overdracht aan een 
bedrijf. Overdrachten aan bedrijven gaan veelal via een fusie of een overname. De over-

512 EIM februari 2004 (Meijaard en Diephuis), p. 2, noot 1.
513 NIPO 2001 (Rijk), p. 5 en 6.
514 NIPO 2001 (Rijk), p. 5 en 6. EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 3.
515 Van der Eijk, Flören & Jansen 2004, p. 32. Uit eerder onderzoek van Flören bleek dat bij familie-

bedrijven slechts 40% van de directeuren direct met de leiding ook de aandelen overdraagt. Flören 
2002, p. 46.

516 GIBO 2002 (Breembroek & Zemann), p. 2. 
517 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 3.
518 ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 7. 
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dracht aan een particulier kent drie hoofdtypen: (1) een familieopvolging, (2) een over-
dracht aan het zittende management of werknemer, de management buy-out (MBO) en (3) 
een overdracht aan een externe persoon, de management buy-in (MBI).519 Uit een onder-
zoek van Van Teeffelen onder kleine ondernemingen (ondernemingen met 0-9 medewer-
kers) blijkt dat bijna de helft van die overdrachten plaatsvindt via een MBI.520

5.3 HET OVERDRACHTSPROCES

5.3.1 Inleiding

Een bedrijfsoverdracht is een belangrijke fase voor de onderneming:521

‘After start, early survival and years of growth and possible decline, it is another 
key transition phase in the life of a firm.’

De ondernemer is echter niet gewend aan het proces van overdracht deel te nemen. Een 
bedrijfsoverdracht komt eens in de 20 tot 30 jaar voor en ondanks de opkomst van het 
serieel ondernemerschap zullen de meeste ondernemers slechts één keer in hun leven 
met een bedrijfsoverdracht te maken krijgen.522 Daar komt bij dat een bedrijfsopvolgings-
proces een complex proces is. Niet alleen zijn er diverse juridische en fiscale gevolgen, 
maar ook spelen allerlei emotionele aspecten een rol. Vooral kleine ondernemers hebben 
geen kennis over de te nemen stappen en procedures en het selecteren van een kandidaat. 
Vaak wordt te laat begonnen met de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht en dat ver-
hoogt het zoekprobleem naar deze kennis. Bovendien leidt de tijdsdruk ertoe dat het 
bedrijf niet verkoopklaar is en dat het fiscale arrangement niet optimaal is.523 Uit onder-
zoek van de Commissie blijkt dat ten minste 10% van alle faillissementen van Europese 
bedrijven wordt veroorzaakt door een slechte of totaal afwezige planning van de opvol-
ging.524 Zie hierover nader § 5.3.3. Zie over de overige problemen die kunnen spelen bij 
een bedrijfsoverdracht § 5.7.

5.3.2 Bedrijfsoverdracht is een proces

5.3.2.1 Fasen van een bedrijfsoverdracht
Een bedrijfsoverdracht is geen momentopname, maar een proces. Het proces kan worden 
onderverdeeld in een vijftal fasen, te weten de voorbereiding, het vinden van een koper, 
het verrichten van onderzoek en het voeren van onderhandelingen, de eigendomswisse-
ling en de fase na de overname. Hierbij is het van belang om te realiseren dat een over-
drachtsproces tijd en aandacht vraagt. Hieraan wordt nader aandacht besteed in § 5.3.3. 
Voor de knelpunten die gedurende het bedrijfsoverdrachtsproces kunnen spelen, verwijs 
ik naar § 5.7.

5.3.2.2 Gebruik van een externe adviseur
Bij een bedrijfsoverdracht wordt regelmatig de hulp van een externe adviseur ingeroepen. 
Uit een onderzoek van het EIM uit 2004 onder in het MKB verrichte bedrijfsoverdrachten 
blijkt dat in 60% van de gevallen een adviseur is betrokken bij het traject (15% bank, 15% 
fiscalist en 50% accountant).525 In een onderzoek uit 2006 naar het gebruik van de externe 

519 ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 7. Zie ook Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip 
e.a.), p. 17.

520 Hogeschool Utrecht/KvK 2007 (Van Teeffelen (red.)), p. 2. Het rapport biedt geen inzicht in de 
wijze waarop de financiering heeft plaatsgevonden.

521 Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 17.
522 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 8. In gelijke zin Van de Kimmenade 2003, p. 165.
523 Van Engelenburg 2003, D18-19.
524 Flören 1998, p. 9. Zie ook het Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002. 
525 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 3.
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adviseur, ook weer verricht door het EIM, blijkt dit percentage licht te zijn gestegen, 
namelijk naar 61. 76% van deze 61% noemt de accountant, 15% de fiscalist, 10% de bank, 
ruim 6% een specialist in bedrijfsoverdrachten en 6% de notaris. Hieruit blijkt volgens 
Oudmaijer en Meijaard dat de accountant de belangrijkste vertrouwenspersoon voor de 
MKB-ondernemer is.526 Indien er personeel aanwezig is, wordt er vaker gebruikgemaakt 
van een adviseur.527

In 40% van de gevallen wordt er dus geen expert ingeroepen. Een oorzaak kan zijn dat de 
ondernemer de kosten daarvoor niet wil maken. Vooral kleine ondernemingen zijn van-
wege de kosten vaak huiverig om expertise in te huren.528 Omgekeerd blijkt uit ander 
onderzoek van Van Teeffelen dat overdrachtsspecialisten zich ook niet richten op micro-
ondernemers (0-9 werknemers) en/of transacties onder de € 250.000.529 Kleine onderne-
mingen maken veelal gebruik van de accountant. De accountants zijn volgens het onder-
zoek vooral actief tijdens de voorbereiding en trekken zich terug bij de matching, onder-
handelingen en de contractfase.530 Verder heeft de accountant weinig contacten in de 
financieringswereld, terwijl de financiering van de overdracht cruciaal is voor het slagen 
ervan. Dit maakt de accountant volgens Van Teeffelen niet de meest geschikte persoon 
voor de begeleiding van een bedrijfsoverdracht, terwijl hij juist door kleine ondernemin-
gen wel wordt ingeschakeld omdat hij toegankelijk is.531 Van alle adviseurs lijken de inter-
mediairs volgens Van Teeffelen de meest ideale adviseur omdat deze buiten de oriëntatie-
fase actief is in alle andere fases van een overdracht. Zij zijn zoals gezegd echter weinig 
toegankelijk voor micro-ondernemers.532 De conclusie van het onderzoek is onder andere 
dat de markt voor overdrachtsadvisering ernstig faalt voor micro-ondernemers. In zijn 
proefschrift adviseert hij de (Nederlandse) overheid dan ook om (tijdelijk) in de markt van 
de overdrachtsadvisering te stappen.533 Zie nader § 6.6.3. Overigens constateert hij ook 
een correlatie tussen het gebruik van een externe adviseur en een langere overdrachtster-
mijn, terwijl er geen relatie bestaat met een betere verkoopprijs. Wel is de tevredenheid 
van de betrokkenen groter.534 De ING heeft in 2004 ook onderzoek laten doen onder over-
nemers van bedrijven. Uit dat onderzoek blijkt dat bijna 94% van de onderzochte bedrijven 
gebruik heeft gemaakt van een adviseur. Gemiddeld wordt er per overname gebruikge-
maakt van 2,6 adviseurs.535 Na de voorbereidingsfase neemt het gebruik van een adviseur 
overigens toe. De onderzoekers geven aan dat vooral de accountant en in mindere mate 
de bedrijfsmakelaar het gehele traject bij de overnemer begeleiden. Dat de accountant het 
gehele traject begeleidt, stemt niet overeen met het onderzoek van Van Teeffelen uit 

526 EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) p. 17. De ondernemers konden overigens meerdere speci-
alisten noemen, zodat op meer dan 100% wordt uitgekomen. 

527 Hogeschool Utrecht/KvK 2007 (Van Teeffelen (red.)), p. 2.
528 Wils & Oostdijk 2002. Volgens Van de Kimmenade kunnen de kosten bij een overname van een 

familiebedrijf oplopen tot 10% van de koopsom. Van de Kimmenade 2003, p. 21. Een ander nadeel 
dat ondernemers zien bij het inhuren van een adviseur, is dat zij graag zelf het initiatief willen 
houden. Van Rijk 2003 D22-23. Zie ook Verslag Expertgroep EU, Overnameplatformen mei 2006, 
p. 10. 

529 Hogeschool Utrecht/KvK 2009 (Van Teeffelen), p. 7.
530  Hun beperkte betrokkenheid bij de bedrijfsoverdracht hangt volgens Van Teeffelen samen met 

de belangrijkste dilemma’s die zij rapporteren: 30% heeft last van (rol)conflicten bij overdrachten 
en 16% geeft aan dat de verkopende partij belangrijke informatie achterhoudt. Accountants kun-
nen aansprakelijk worden gesteld voor niet juist afgegeven jaarcijfers, waarderingen en duedili-
genceonderzoeken bij bedrijfsoverdrachten. Hogeschool Utrecht/KvK 2009 (Van Teeffelen), p. 8. 
Uit onderzoek uit 2004 was nog gebleken dat de accountant van de overnemer het gehele traject 
begeleidt, inclusief de waarderingen en due diligence. ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 15.

531 Hogeschool Utrecht/KvK 2009 (Van Teeffelen), p. 15.
532 Hogeschool Utrecht/KvK 2009 (Van Teeffelen), p. 8.
533 Van Teeffelen 2010, p. 102.
534 Van Teeffelen 2010, p. 101. Of een adviseur al dan niet bijdraagt aan een goede uitkomst van een 

bedrijfsoverdracht, moet volgens hem nader worden onderzocht.
535 Dit stemt overeen met het onderzoek van Van Teeffelen die uitkomt op 2 à 3 adviseurs per 

bedrijfsoverdracht. Hogeschool Utrecht/KvK 2009 (Van Teeffelen), p. 8.
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2010. Jonge ondernemers die ondernemingen overnemen, maken vooral gebruik van de 
kennis van accountants en specialistische adviseurs, zoals belastingadviseurs en notaris-
sen. De bank komt pas bij de financiering in zicht.536

Naast het soort adviseur die wordt geraadpleegd, is in het onderzoek van het EIM uit 2006 
ook gekeken naar het soort advies dat werd gevraagd. In tabelvorm geeft dit onderzoek de 
volgende resultaten te zien:537

Tabel 5.3-1: Gevraagd advies bij bedrijfsopvolging 

In het enquêteonderzoek is onderzocht welke rol civilisten en fiscalisten vervullen bij een 
bedrijfsopvolging. De uitkomsten zijn in de volgende tabel weergegeven.

Tabel 5.3-2: Rol civilisten en fiscalisten bij bedrijfsopvolging 

Hierbij blijkt dat fiscalisten veel vaker het totale opvolgingstraject begeleiden (42%) dan 
civilisten (3), hetgeen gezien hun dagelijkse werkzaamheden geen verrassing is. 43% van 
de fiscalisten geeft aan alleen maar fiscale adviezen te geven. Een mogelijke verklaring 
daarvoor is dat de accountant een belastingadviseur raadpleegt voor het geven van een fis-
caal advies met betrekking tot de bedrijfsopvolging.

5.3.2.3 Dunne werkstroom
Uit het enquêteonderzoek blijkt dat bedrijfsoverdrachten voor civilisten en fiscalisten een 
dunne werkstroom vormen. De civilisten zijn gemiddeld bij zes bedrijfsopvolgingen per 

536 Rapport Jong MKB-Nederland 2005, p. 3.
537 EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) p. 18. De ondernemers konden overigens meerdere speci-

alisten noemen.

Soort advies Aantal keren genoemd in %

Fiscaal of belastingadvies 78

Juridisch advies over de herstructurering 61

Advies over de algehele planning van de overdracht 58

Financieel advies 53

Bemiddeling bij emotionele aspecten 28

Verzekeringsadvies 8

Persoonlijke begeleiding 6

Technisch advies 3

Rol bij de bedrijfsopvolging % fiscalisten % civilisten

Adviseur/begeleider van het gehele opvolgingstraject 42 3

Adviseur op fiscaal terrein 43 0

Adviseur op zowel fiscaal als civiel terrein 9 26

Anders 4 5

Uitsluitend uitvoerder van door anderen verstrekte advie-
zen (bijv. het opstellen en passeren van de benodigde 
akte(n), het opstellen van belastingaangiften etc.)

2 47

Adviseur op civiel terrein 2 19

Totaal 100 100
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jaar betrokken.538 Bij de fiscalisten ligt dat gemiddelde op zeven.539 Bij de fiscalisten is ver-
der onderzoek gedaan naar de verdeling van dit gemiddelde over het aantal fiscalisten dat 
heeft meegedaan aan het onderzoek. Hieruit blijkt dat een grote groep fiscalisten betrok-
ken is bij een klein aantal bedrijfsopvolgingen, en omgekeerd een kleine groep fiscalisten 
bij een relatief groot aantal bedrijfsopvolgingen. 38% begeleidt slechts één bedrijfsopvol-
ging per jaar. Bijna 70% van de fiscalisten begeleidt in de winstsfeer gemiddeld 2,8 
bedrijfsopvolgingen per jaar. In de aanmerkelijkbelangsfeer begeleidt 75% van de fiscalis-
ten gemiddeld 2,5 bedrijfsopvolgingen per jaar.

Op zich is het geen bijzondere uitkomst dat een grote groep fiscalisten weinig bedrijfsop-
volgingen begeleidt. Het aantal geschatte bedrijfsopvolgingen, dat jaarlijks plaatsvindt, 
ligt tussen de 10.000 en 18.000. Uit onderzoek van het EIM uit 2004 blijkt dat er daadwer-
kelijk 11.000 bedrijfsopvolgingen per jaar plaatsvinden. Indien deze aantallen alleen al 
worden afgezet tegen het aantal CB-, FB- en NOB-leden, in totaal 10.700, waarbij overigens 
enige overlap kan bestaan, bedraagt het aantal gemiddelde bedrijfsopvolgingen per lid 
van een van de genoemde beroepsgroepen 1,02 bij 11.000 overdrachten per jaar en 1,7 bij 
18.000 overdrachten per jaar. Het feitelijke gemiddelde zou echter nog lager moeten lig-
gen, aangezien hier alleen maar is gerekend met leden van het CB, de FB en de NOB en er 
in de praktijk professionals werkzaam zijn die geen lid zijn van een van de genoemde 
beroepsgroepen, zoals (register)accountants.540

Uit het onderzoek van Van Teeffelen onder micro-ondernemingen (0-9 medewerkers) 
blijkt ook dat voor accountants sprake is van een dunne werkstroom.541 De geïnterviewde 
accountants gaven aan gemiddeld bij vijf overdrachten per jaar betrokken te zijn. Verder 
blijkt dat bij kleine kantoren de accountants bij twee bedrijfsoverdrachten betrokken 
zijn, bij middelgrote kantoren bij zes en bij grote accountantskantoren bij tien overdrach-
ten per jaar. Intermediairs zijn gemiddeld bij 18 bedrijfsoverdrachten betrokken.

Duidelijk is dat het begeleiden van een bedrijfsopvolging geen dagelijks werk is van de 
accountant/fiscalist.542 Dit neemt niet weg dat veel van zijn klanten eens tegen een 
bedrijfsopvolging zullen aanlopen, zodat de fiscalist voor zijn klanten wel voorbereidin-
gen zal moeten treffen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het opzetten van 
een goede structuur voor het geval dat de bedrijfsopvolging zich aandient.

5.3.3 Het proces vereist aandacht en tijd

5.3.3.1 Inleiding
Een bedrijfsopvolging is een proces waarvoor het van belang is dat een goede en tijdige 
voorbereiding plaatsvindt. Op het belang van een goede en tijdige voorbereiding wordt 
ingegaan in § 5.3.3.2. In de praktijk blijft een goede en tijdige voorbereiding in veel geval-
len achterwege. Hieraan wordt aandacht besteed in § 5.3.3.3 (planmatige aanpak) en 
§ 5.3.3.4 (tijdige voorbereiding). Getracht wordt om de bewustwording van de onderne-
mers op dit punt te vergroten (§ 5.3.3.5). Ik sluit deze paragraaf af met een korte conclusie 

538 Van de civilisten is 34,1% notaris, 59,8% kandidaat-notaris en 6,1% is (uitsluitend) civielrechtelijk 
jurist. Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 3.2.

539 Van de fiscalisten is 68,2% belastingadviseur, 28,8% accountant en 3% van hen is boekhouder. Bur-
gerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.2.

540 Het onderzoek geeft een hoger gemiddelde te zien aan begeleide bedrijfsopvolgingen per fiscalist 
per jaar dan hier is uitgerekend. Dit kan mogelijk worden verklaard door het feit dat fiscalisten 
die meerdere bedrijfsopvolgingen per jaar begeleiden eerder geneigd zijn geweest om aan het 
onderzoek mee te werken. Bovendien is voor het gemiddelde aantal bedrijfsopvolgingen van de 
onderzochte populatie fiscalisten alleen rekening gehouden met fiscalisten die minimaal één 
bedrijfsopvolging per jaar begeleiden, terwijl er ook fiscalisten zijn die er geen begeleiden.

541 Hogeschool Utrecht/KvK 2009 (Van Teeffelen), p. 7.
542 In gelijke zin Verbunt 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
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in § 5.3.3.6. In § 5.3.4 zal overigens nog enige aandacht worden geschonken aan andere 
succes- en faalfactoren die bij een bedrijfsopvolging een rol kunnen spelen.

5.3.3.2 Belang van een goede en tijdige voorbereiding
In de literatuur wordt aangegeven dat een goede en tijdige voorbereiding van een bedrijfs-
overdracht essentieel is voor het slagen daarvan.543 Een opvolgingsproces kan volgens 
sommige auteurs zelfs pas slagen als voor een planmatige en zorgvuldige aanpak wordt 
gekozen.544 Flören & Zwartendijk stellen met betrekking tot de overdracht van een fami-
liebedrijf dat:545

‘De overdracht in eigendom van het familiebedrijf aan de volgende generatie 
(…) een zorgvuldige planning [vereist]. Deze is noodzakelijk om de overdracht 
te verwezenlijken zonder ruzie tussen actieve en niet-actieve erfgenamen, of 
ouders en kinderen te veroorzaken.’

Sluitingen als gevolg van een bedrijfsoverdracht zijn dus eigenlijk onnodig omdat zij 
veelal worden veroorzaakt door een niet adequate oriëntatie en voorbereiding.546 Flören 
stelt zelfs dat in 95% van de gevallen een faillissement te voorkomen is met een goede 
planning:547

‘De oudere ondernemer zelf denkt dat hij een uniek probleem heeft, maar het 
is heel herkenbaar. En het proces is planbaar. Twee derde van de ondernemin-
gen bereidt de opvolging echter niet voor.’

Meijaard ten slotte stelt dat mag worden aangenomen dat een goede planning ertoe 
bedraagt dat er minder sluitingen van bedrijven zullen plaatsvinden.548

Het voordeel van een goede voorbereiding is overigens niet alleen dat de kans op bedrijfs-
sluitingen of faillissementen kleiner wordt, maar ook dat de overdrager meer opbrengst 
haalt uit de overdracht.549 Ook kan een goede en tijdige planning helpen bij het vinden 
van een geschikte koper en het schrijven van een overdrachtsplan draagt bij aan de sou-
plesse van de overdracht.550 Niet alleen de overdrager maar ook de overnemer heeft baat 
bij een goede voorbereiding van de bedrijfsoverdracht. Er bestaat namelijk een positieve 
correlatie tussen een goede voorbereiding en de resultaten, met name de omzetgroei, van 
de onderneming in de fase na de overdracht.551 Van Teeffelen echter stelt het belang van 
een goede voorbereiding bij ondernemingen tot 50 werknemers ter discussie. Uit zijn 
onderzoek blijkt dat er geen correlatie bestaat tussen de mate van planning van de over-
drager aan de ene kant en de duur van het overnameproces en de verkregen overdrachts-
prijs aan de andere kant; de mate van planning voorspelt wel de tevredenheid met de 
overdracht.552 Door de onderzoeksresultaten wordt volgens hem de zware nadruk in de 

543 Van Praag 2003, D17; Zie ook Ekroth-Manssila 2003, D29; EIM maart 2005 (De Jong & Van der Vel-
den), p. 7. In gelijke zin Flören & Zwartendijk met betrekking tot de overdracht van een familie-
bedrijf, Flören & Zwartendijk 2003a, D21 en Thomassen 2002, p. 10. Zie ook NIPO DGA-barometer 
1998, p. 23 en Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 24. 

544 Wissing, Van Hamel & De Rooij 1989, p. 65. 
545 Flören & Zwartendijk 2003, D21.
546 Kikkert 2003, D3.
547 Het Financieele Dagblad 15 maart 2006, ‘Bedrijfsoverdracht is gevaarlijke horde’. In gelijke zin RZO 

2003 (Van Engelenburg & Kommers), p. 1. 
548 Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 24.
549 Van de Kimmenade 2003, p. 165.
550 EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) p. 11. 
551 Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 24 en EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) 

p. 11.
552 Van Teeffelen 2010, p. 65. Of de rol van een adviseur wel of niet bijdraagt aan een succesvolle 

bedrijfsoverdracht, moet nader worden onderzocht. Van Teeffelen 2010, p. 101.
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voorlichting op planning bij een bedrijfsoverdracht ter discussie gesteld.553 Overigens 
heeft Van Teeffelen hierbij geen onderzoek gedaan naar de resultaten van de onderne-
ming na de overdracht.554

5.3.3.3 Planmatige aanpak in de praktijk
Veel ondernemers bereiden de bedrijfsoverdracht niet of slecht voor. Volgens onderzoe-
ken van Flören uit 1993 en 1994 heeft 28% respectievelijk 29% van de familiebedrijven de 
opvolging geregeld en heeft 47% (in beide jaren) niets geregeld.555 Bij bijna de helft van de 
familiebedrijven is de datum van opvolging een jaar voor die tijd nog niet bekend.556 Uit 
onderzoek van het Ministerie van Financiën uit 2000 blijkt zelfs dat 60% van de familiebe-
drijven die bezig zijn met of nadenken over een bedrijfsoverdracht, geen plan van aanpak 
heeft.557 Een onderzoek uit 2006 van de Universiteit Nyenrode onder familiebedrijven 
geeft aan dat slechts een kwart van de kleine familiebedrijven een plan heeft voor de aan-
delenoverdracht tegenover bijna de helft van de grote familiebedrijven.558 Dit stemt over-
een met ander onderzoek. Volgens een onderzoek van NIPO in opdracht van de KvK uit 
2001 bijvoorbeeld heeft slechts 35% van alle overdragers de overdracht uitgewerkt in een 
plan.559 Volgens een onderzoek van het EIM uit 2004 gaat aan 40% van de overdrachten in 
het MKB een planning vooraf, waarvan 15% van de ondernemers een schriftelijk opvol-
gingsplan heeft.560 In 2006 lijkt het niet beter gesteld te zijn met het maken van voorbe-
reidingsplannen. Flören stelt in het Financieele Dagblad dat twee van de drie ondernemers 
hun bedrijfsopvolging niet voorbereiden.561 Uit onderzoek van Deloitte uit 2007 onder 
MKB-ondernemers blijkt verder dat 78% van de MKB-ondernemers de bedrijfsopvolging 
nog niet heeft geregeld.562 61% van hen heeft de opvolging zelfs nog niet besproken met 
belanghebbenden. Bij 68% van de ondernemers voorziet de bedrijfsstructuur niet in een 
(on)geplande bedrijfsoverdracht. Een onderzoek van het EIM uit 2006 laat een iets roos-
kleuriger beeld zien.563 40% van de ondernemers bereidt de bedrijfsoverdracht normaal 
voor en 20% doet dat intensief. 23% heeft echter niets gepland en 14% heeft het minimaal 
gepland. In totaal is dus in 37% van de gevallen sprake van een slechte voorbereiding. 
Indien er personeel aanwezig is, worden meer voorbereidingen getroffen.564 In veel geval-
len hebben ondernemers evenmin voorzien in een plotselinge bedrijfsoverdracht zoals bij 
overlijden. Uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers uit 2006 blijkt dat weliswaar 
97% van de ondernemers bij familiebedrijven een testament heeft, maar dat slechts 29% 
daarvan wensen heeft opgenomen ten aanzien van hun bedrijfsopvolging.565 Het onder-
zoek van Deloitte onder MKB-ondernemers laat zien dat 48% van hen geen testament 

553 Van Teeffelen 2010, p. 101. Andere factoren, zoals omzet, afhankelijkheid van de eigenaar en 
flexibiliteit van de ondernemer spelen een grotere rol in het overdrachtsproces.

554 Van Teeffelen 2010, p. 66. De reden is onder andere dat dergelijke resultaten moeilijk te achter-
halen zijn.

555 Flören 1993, p. 15 en Flören en Brunenberg, 1994, p. 19. 
556 Flören 1997, p. 21.
557 Ondernemerschapsmonitor maart 2000, p. 13.
558 Flören & Geerlings 2006.
559 Overnemers zijn beter voorbereid; 56% van alle overnemers heeft de overname uitgewerkt in een 

plan. Overnemers voelen zich door banken ook beter geïnformeerd dan overdragers. NIPO 2001 
(Kerstens), § 2.

560 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 3. Uit later onderzoek van het EIM blijkt overigens dat 
in het geval van een MBO en een familieoverdracht er in 20% van de gevallen een schriftelijk over-
nameplan wordt gemaakt, tegenover 10% bij een MBI. Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gen-
nip e.a.), p. 22. 25% van de overdrachten vindt plaats via een MBI. Een MBI treedt vaak alleen op 
als de twee andere opties niet mogelijk blijken. 40% van de overdragers geeft dan ook aan bij een 
MBI het overdrachtsproces moeilijk te vinden tegenover 10% bij een familieoverdracht en 20% bij 
een MBO.

561 Heithuis, het Financieele Dagblad 15 maart 2006, ‘Bedrijfsoverdracht is gevaarlijke horde’.
562 Deloitte, Touche Tohmatsu maart 2007, p.13.
563 EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) p. 6.
564 Hogeschool Utrecht 2007 (Van Teeffelen (red.)), p. 2.
565 PricewaterhouseCoopers april 2006, p. 36.
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heeft. 21% van de ondernemers heeft weliswaar een actueel testament, maar slechts 25% 
heeft daarin regelingen opgenomen ten aanzien van de bedrijfsopvolging.566 Uit het 
enquêteonderzoek blijkt dat van de ondernemers die een testament opmaken, dit in 
gemiddeld 55% van de gevallen mede vanwege de bedrijfsopvolging gebeurt.567 Deze laat-
ste uitkomst zou een indicatie kunnen zijn dat ondernemers zich er meer bewust van zijn 
dat zij hun wensen over hun opvolging ook gestalte zouden moeten geven in een testa-
ment.

Vooral kleine ondernemingen bereiden de overdracht slecht voor. De belangrijkste oor-
zaak is dat zij zich geen specialistische bijstand kunnen veroorloven.568 Een andere reden 
is dat ondernemers vaak meer tijd kwijt zijn dan van tevoren werd gedacht. Zij onder-
schatten de complexiteit van het bedrijfsopvolgingsproces.569 Een derde belangrijke 
reden voor het uitstellen van de opvolgingsplanning ligt op het emotionele vlak. Bij 62% 
van alle familiebedrijven bijvoorbeeld zorgen emotionele aspecten ervoor dat de opvol-
gingsplanning wordt uitgesteld.570 Zie hierover ook § 5.7.9.

Ook overnemers plannen een overname overigens slecht. Uit een onderzoek naar honderd 
overnames door bedrijven met minimaal tien medewerkers blijkt dat ondernemers die 
een ander bedrijf kopen zelden een vooropgesteld plan hebben. Het gevolg is dat nog niet 
de helft van alle overnames slaagt.571 Volgens de onderzoekers is het eigenlijk verbazing-
wekkend dat bijna de helft van de acquisities wel succesvol is:

‘Slechts 16 procent stelt een stappenplan op, 12 procent heeft criteria voor de 
beoordeling van kandidaten en 3 procent hanteert procedures voor het zoeken. 
Ze hebben vaak geen flauw idee wat ze willen bereiken met een overname. Ter-
wijl je een heel andere strategie moet toepassen als je marktaandeel wil kopen 
dan als je nieuwe technologie wilt overnemen.’

5.3.3.4 Uitgetrokken tijd in de praktijk
De bedrijfsoverdracht vereist planning en daarmee de nodige voorbereidingstijd. De 
ondernemer zou eigenlijk een aanzienlijk deel van zijn werkzame leven aandacht moeten 
besteden aan een eventuele bedrijfsoverdracht.572 ING gaat uit van een duur van zeven 
jaar. De oriëntatie zou vijf tot zeven jaar van tevoren moeten beginnen en de concrete 
voorbereiding drie tot vijf jaar van tevoren. Het daadwerkelijk zoeken naar een opvolger 
en het verrichten van onderhandelingen zou één tot drie jaar voor de overdracht moeten 
starten. De verkoop moet volgens het EIM één jaar voor de overdracht worden afgekaart, 
waarna men een jaar de tijd heeft om relaties in te lichten en te zorgen voor een soepele 
integratie.573 Het Ministerie van Economische Zaken, de KvK en MKB-Nederland stellen 

566 Deloitte, Touche Tohmatsu maart 2007, p.13.
567 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 3.3.1.
568 Verslag van de expertgroep Overnameplatformen, Europese Commissie mei 2006, p. 10. Een aan-

tal commerciële dienstverleners biedt daarom checklists en stappenplannen aan, die ertoe die-
nen om de ondernemer te waarschuwen voor de lengte van het proces en de valkuilen bij een 
bedrijfsoverdracht. EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) p. 6. Als voorbeeld wordt gegeven het 
stappenplan van de ING, dat vijf stappen omvat met een gewenste duur van zeven jaar. Zie voor 
voorbeelden van stappenplannen van KPMG, Rabobank en ING het rapport EIM februari 2004 
(Meijaard & Diephuis), p. 15.

569 EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard), p. 6.
570 Flören 2002, p. 38.
571 Zelfoverschatting is de andere grote faalfactor. In totaal is slechts de helft van de acquisities suc-

cesvol. Onderzoek verricht door de Universiteit van Tilburg en Mazars Berenschot Corporate 
Finance naar honderd overnames onder bedrijven met meer dan tien werknemers. Bron 
www.zibb.nl. 

572 EIM maart 2005 (De Jong & Van der Velden), p. 5.
573 EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard), p. 6. Ook anderen menen dat onder ideale omstandighe-

den een verantwoord opvolgingsproces minstens zeven jaar voor de daadwerkelijke overdracht 
gestart moet worden. Masurel e.a. 2005, p. 9.
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volgens Langman & Lugt dat het totale proces vijf tot acht jaar duurt, mits goed uitge-
voerd.574 Van der Eijk, Flören & Jansen menen dat met betrekking tot de overdracht van 
een familiebedrijf een termijn van vijf tot zeven jaar in acht moet worden genomen.575 
Andere auteurs stellen dat op zijn minst moet worden gedacht aan een termijn van vijf 
jaar.576 Weer andere partijen, met name bedrijvenmakelaars, menen dat twee jaar ook 
voldoende kan zijn, afhankelijk van de staat waarin het bedrijf zich bevindt en afhanke-
lijk van de vraag of het bedrijf het kan stellen zonder de huidige directeur-eigenaar.577 
Ook anderen noemen een termijn van ruim twee jaar, maar geven daarbij wel aan dat 
beter al eerder kan worden begonnen met het aan de orde stellen van het vervangen van 
de topman omdat het een proces is dat moet rijpen.578

De geadviseerde termijnen voor de voorbereiding van een bedrijfsopvolging worden in de 
praktijk niet in acht genomen. Zo meent 43% van de dga’s dat zij maximaal twee jaar 
nodig hebben voor de voorbereiding.579 83% van de dga’s denkt minder dan vijf jaar uit te 
trekken voor de voorbereiding. Omdat dit percentage in 1998 nog op 67 lag, wordt volgens 
de onderzoekster de voorgenomen tijd van het bedrijfsoverdrachtsproces steeds korter.580 
Dit stemt overeen met de uitkomsten van een NIPO-onderzoek uit 2001 waaruit blijkt dat 
slechts de helft van de directeuren die van plan is binnen twee jaar te stoppen, bezig is 
zich te oriënteren en/of daadwerkelijk zich voor te bereiden op de bedrijfsoverdracht.581 
De andere 50% wacht dus langer.

Uit de DGA-barometer 2003 blijkt overigens dat 73% van de dga’s vindt dat hij de voorbe-
reidingen niet te veel voor zich heeft uitgeschoven; 19% vindt dat dit wel het geval is. Dit 
gegeven in combinatie met het feit dat de dga’s een korte voorbereidingstijd nemen, leidt 
bij de onderzoekster tot de conclusie dat de dga’s wellicht geen idee hebben hoeveel tijd 
een goede voorbereiding daadwerkelijk kost en dat dit een mogelijke valkuil is bij de ver-
koop van een bedrijf.582 Deze conclusie wordt gestaafd door het onderzoek van Van de 
Kimmenade onder familiebedrijven waar veel verkopers achteraf aangeven dat zij te wei-
nig tijd en aandacht hebben besteed aan de voorbereiding.583

Opvallend is dat het vinden van een koper een van de belangrijkste knelpunten is bij een 
bedrijfsoverdracht (zie hierover nader § 5.7.4), terwijl uit onderzoek blijkt dat de overdra-
gers denken weinig tijd nodig te hebben om een opvolger te vinden. 24% zegt maximaal 
een jaar voorafgaand aan de bedrijfsoverdracht te gaan starten met gericht zoeken. Van 
de ondernemers die al van plan zijn om binnen vijf jaar hun onderneming te stoppen, 
blijkt zelfs 41% maximaal een jaar uit te trekken voor het vinden van een koper.584 
Meijaard stelt dat:585

574 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 20.
575 Van der Eijk, Flören & Jansen 2004, p. 28. 
576 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 6.
577 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 20.
578 Wissing, Van Hamel & De Rooij 1989, p. 15 en 69. Dit betreft met name een onderzoek onder com-

missarissen van ondernemingen, zodat het onderzoek ziet op de grotere bedrijven en veelal 
alleen sprake zal zijn van een wisseling van de topmanager en niet van de eigendom. Als de 
bedrijfsoverdracht mede gepaard gaat met de overdracht van eigendom zijn meer problemen te 
verwachten en lijkt een tijdsspanne van twee jaar aan de korte kant. 

579 NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.5. Dit betreft voornamelijk personen die voor hun 
pensioen niet afhankelijk zijn van de verkoop van hun onderneming.

580 Zie vorige noot. Zie ook NIPO DGA-barometer 1998, p. 26.
581 NIPO 2001 (Kerstens), § 3.
582 NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.5.
583 Van de Kimmenade 2003, p. 165. Van de Kimmenade heeft onderzoek gedaan onder 107 overge-

dragen familiebedrijven. Veel van deze overdragers waren dus achteraf van mening dat ze te wei-
nig tijd aan de voorbereiding hebben besteed, maar hoeveel precies geeft Van de Kimmenade niet 
aan.

584 NIPO 2001 (Kerstens), § 3.
585 EIM november 2007 (Meijaard), p. 5.
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‘Vijftien procent van de bedrijven (…) langer dan vijf jaar bezig [is] met het vin-
den van een geschikte opvolger. Vaak blijft de ondernemer heel lang hangen bij 
de poging om de opvolging binnen de familie te regelen. Vervolgens is de tijd 
daarna te kort om de bedrijfsoverdracht nog helemaal goed te regelen.’

Uit onderzoek van het EIM uit 2004 blijkt overigens dat in 60% van de gevallen de over-
dracht ook minder dan een jaar duurt. Slechts 5% heeft meer dan vijf jaar nodig.586 In het-
zelfde onderzoek wordt aangegeven dat van de bedrijven die de bedrijfsoverdracht succes-
vol hebben voltooid, 75% oordeelt dat de overdracht soepel is verlopen en dat 90% tevre-
den is over de bedrijfsoverdracht.587 Hoewel uit het onderzoek niet duidelijk wordt 
hoeveel van deze 75%-90%-groep behoort tot de groep van 60% die hun onderneming bin-
nen een jaar heeft overgedragen, lijkt het wel aannemelijk dat tot de 75%-90%-groep ook 
overdrachten behoren die korter duurden dan een jaar. Het kan dus ook succesvol snel 
gaan. Uit later onderzoek van het EIM in 2006 blijkt dat de overdrachtstijd nog korter is 
geworden dan in het onderzoek uit 2004 naar voren kwam. Slechts één op de vijf onder-
nemers (21%) geeft aan dat het overdrachtsproces langer duurde dan een jaar en 75% had 
minder dan een jaar nodig.588 Het hebben van personeel blijkt een belangrijke factor te 
zijn voor de tijdsduur van de overdracht; de verkoop duurt 2,5 keer zo lang.589

Overigens wordt in deze onderzoeken niet specifiek aangegeven of de tijd van het gehele 
proces is gemeten of alleen de tijd van de daadwerkelijke overdracht. Het feit dat 5% van 
de gevallen langer duurde dan vijf jaar zou erop kunnen wijzen dat de gehele procesduur 
is bedoeld. Dit betekent dan echter ook dat in 60% van de gevallen het totale proces min-
der dan een jaar in beslag neemt. Uit onderzoek van Hogeschool Utrecht blijkt dat de over-
dracht op zichzelf snel gaat; binnen zes maanden vanaf de concrete voorbereidingen is de 
overdracht gerealiseerd.590 Deze uitkomst correspondeert met ander onderzoek onder 
overnemers van een bedrijf: in 50% van de gevallen duurden de overnames korter dan drie 
maanden, 25% vond plaats tussen de drie en de zes maanden en nog eens 25% duurde lan-
ger dan zes maanden.591 Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat, als de opvolger 
is gevonden en het traject eenmaal in gang is gezet, de overdracht op zich vrij snel kan 
verlopen. Indien de bedrijfsopvolging wordt voorbereid, duurt het overnameproces in 
ieder geval langer.592 Naarmate de overdrager langer eigenaar is van de over te dragen 
onderneming duurt het overnameproces ook langer.593 Flexibiliteit en goede sociale vaar-
digheden van de overdrager verkorten verder het overnameproces.594

5.3.3.5 Vergroten van de bewustwording
Zowel het Ministerie van Economische Zaken, banken, adviseurs als diverse belangenor-
ganisaties proberen de afgelopen jaren ondernemers bewust te maken van een eventuele 

586 Daarbij is het opvallend dat dit percentage op 15% ligt bij bedrijven die nu bezig zijn met een 
bedrijfsoverdracht. EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 3. Uit een onderzoek van Jong 
MKB-Nederland blijkt dat de gemiddelde afhandeling van een bedrijfsoverdracht een jaar duurt. 
Jonge ondernemers die ervaring hebben met een bedrijfsoverdracht, menen dat deze langer 
duurt (77% binnen één jaar) dan ondernemers die geen ervaring hebben met een bedrijfsover-
dracht (89% binnen één jaar). Bij beide groepen is de verwachte overdrachtstijd kort te noemen. 
Rapport Jong MKB-Nederland 2005, p. 9.

587 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 3. 
588 4% geeft de mogelijkheid ‘weet niet’ aan. EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard), p. 6.
589 Hogeschool Utrecht 2007 (Van Teeffelen (red.)), p. 2.
590 Hogeschool Utrecht 2007 (Van Teeffelen (red.)), p. 2.
591 GIBO 2002 (Breembroek & Zemann) 2002, p. 11. Een overdracht bij kleine ondernemingen (0-9 

medewerkers) kan snel gaan; in zes maanden na de concrete voorbereidingen kan de overdracht 
een feit zijn. Hogeschool Utrecht 2007 (Van Teeffelen (red.)), p. 2. 

592 Van Teeffelen 2010, p. 65.
593 Dit kan volgens Van Teeffelen een indicatie zijn dat meer ervaren ondernemers voorzichtiger te 

werk gaan, maar ook dat zij meer moeite hebben om afstand te doen van hun onderneming. Van 
Teeffelen 2010, p. 65.

594 Van Teeffelen 2010, p. 65.
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bedrijfsoverdracht en het belang aan te geven van een goede en tijdige voorbereiding. Er 
bestaan op dit terrein diverse initiatieven.595 Een voorbeeld is het Overdrachtspakket, 
samengesteld door VNO-NCW, MKB-Nederland, de Kamers van Koophandel en het Minis-
terie van Economische Zaken. Tegelijkertijd met de presentatie van dit pakket in 2004, 
ontvingen 130.000 ondernemers van 55 jaar of ouder een mailing met daarin de bood-
schap tijdig na te gaan denken over hun bedrijfsoverdracht.596 De KvK verzorgt verder 
ieder jaar een Themadag Bedrijfsoverdrachten. Andere voorbeelden zijn het aanbieden 
van cursussen aan ondernemers op het gebied van bedrijfsoverdracht. Het RZO doet bij-
voorbeeld aan opleiding en training op dit terrein. Er is veel aanbod, maar de belangstel-
ling valt volgens Van Engelenburg & Kommers tegen.597 Korte bijeenkomsten in regionaal 
verband blijken volgens hen wel te werken. Dat weinig belangstelling bestaat, komt 
mogelijk voort uit het feit dat ondernemers hun bedrijfsopvolging voor zich uitschuiven; 
verdringing lijkt hier een belangrijke rol te spelen.

Uit onderzoek van Van Teeffelen blijkt dat de micro-ondernemer weinig heil ziet in het 
bewustwordingsproces.598 Veel liever kiest de ondernemer voor een professionele advi-
seur. Aangezien het onderzoek is gehouden onder tien ondernemers is deze uitkomst niet 
representatief te noemen. Wel kan deze uitkomst worden gezien als een indicatie dat de 
micro-ondernemer liever goed begeleid wil worden, dan dat hij alleen maar bewust wordt 
gemaakt van het feit dat hij de bedrijfsopvolging moet gaan plannen. Het onderzoek van 
Van Teeffelen uit 2010 bevestigt deze aanname.599 Deze begeleiding is voor micro-onder-
nemingen echter veelal te duur. Informeren van de ondernemer alleen lijkt niet vol-
doende; actieve sturing zou mogelijk meer resultaat geven. Gedacht kan bijvoorbeeld wor-
den aan de instelling van een bedrijfsopvolgingsintermediair. Aangezien een dergelijke 
intermediair voor kleine ondernemers veelal te duur is, zou daarvoor mogelijk vanuit de 
overheid maatregelen getroffen kunnen worden waardoor ook deze markt wordt bediend 
(zie ook § 6.6.3).

5.3.3.6 Conclusie
In de literatuur en onder onderzoekers bestaat eensgezindheid over het belang van een 
goede en tijdige voorbereiding van de uiteindelijke bedrijfsoverdracht, behoudens afwij-
kend onderzoek van Van Teeffelen met betrekking tot micro-ondernemingen. Er bestaan 
vele initiatieven van bijvoorbeeld de overheid en belangorganisaties om ondernemers 
bewust te maken van de duur en de aandacht die een overnameproces vergen. Toch blijft 
een goede en tijdige voorbereiding in veel gevallen in de praktijk nog steeds achterwege. 
Het bevorderen van de bewustwording alleen lijkt onvoldoende. Het instellen van een 
adviseur die daadwerkelijk kan helpen bij de bedrijfsoverdracht kan wellicht uitkomst 
bieden.

595 Deze initiatieven worden overigens ook in andere Europese landen genomen. Zie voor een over-
zicht Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 68-74. Het Ministerie van Eco-
nomische Zaken vraagt ook uitdrukkelijk aandacht voor het fenomeen bedrijfsoverdracht. 
Beleidsbrief ‘In actie voor ondernemers!’ 2003.

596 Van Engelenburg & Kommers noemen ook nog het samenwerkingsverband tussen de Kamer van 
Koophandel als organisator, een brancheorganisatie, een bank, en een accountantsorganisatie, 
die ook als doelstelling hebben het belang van een goede bedrijfsoverdracht bij de ondernemer 
duidelijk te maken. RZO 2003 (Van Engelenburg & Kommers), p. 11. Volgens de Expertgroep Fami-
liebedrijven van de KvK zou in het Overdrachtspakket meer aandacht moeten worden gegeven 
aan de specifieke problemen waar een overdracht van een familiebedrijf mee kampt. In het Over-
drachtspakket zou bijvoorbeeld een apart stappenplan voor de bedrijfsoverdracht van een fami-
liebedrijf kunnen worden opgenomen. Expertgroep Familiebedrijven 2007, p. 11 en 13.

597 RZO 2003 (Van Engelenburg & Kommers), p. 12
598 Hogeschool Utrecht/KvK 2009 (Van Teeffelen), p. 13.
599 Van Teeffelen 2010, p. 110.
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5.3.4 Andere succes- en faalfactoren

Naast een goede en tijdige voorbereiding bestaan er nog meer factoren die kunnen bijdra-
gen aan een succesvolle bedrijfsoverdracht.600 Zo bestaat er een positieve correlatie tussen 
de grootte van de onderneming en het succes van de overdracht: hoe groter de onderne-
ming, des te waarschijnlijker dat de overdracht succesvol verloopt.601 Ook spelen de 
ondernemerschapskwaliteiten van de overdrager en overnemer een belangrijke rol. Fac-
toren die bij succesvol ondernemen een rol spelen, spelen ook een rol in de praktijk van 
de bedrijfsoverdracht. Persoonlijkheidskenmerken en zakelijkheidskenmerken van de 
ondernemer zijn ten tijde van cruciale momenten binnen de onderneming, waarvan de 
bedrijfsoverdracht er één is, van doorslaggevende betekenis. Uit onderzoek onder over-
dragers blijkt dat flexibiliteit en goede sociale vaardigheden van de overdrager zorgen 
voor een korter overnameproces.602 Onderzoekers stellen dan ook voor om de persoonlijk-
heidskwaliteiten en zakelijkheidskenmerken te verbeteren.603 De opleiding van de overne-
mer lijkt ook van invloed te zijn op het proces van de overdracht en de prestaties van de 
onderneming na de overdracht.604 Zo zorgt de opleiding van de opvolger volgens onder-
zoek van Oudmaijer & Meijaard voor een positief effect op het overdrachtsproces en de 
post-overdrachtswinst van het bedrijf.605 Het onderzoek van Van Teeffelen geeft overigens 
geen correlatie te zien tussen de opleiding van de overdrager aan de ene kant en de duur 
van de overdracht, de overnameprijs en de tevredenheid van de overdrager met het over-
nameproces aan de andere kant.606 Opvallend is dat overnemers in het algemeen lager 
zijn opgeleid dan startende ondernemers.607 De reeds opgedane werkervaring in het 
bedrijf van de overdracht heeft verder een positieve bijdrage aan de souplesse van de 
bedrijfsoverdracht. Hier bestaat echter geen positieve relatie met de prestaties na de over-
dracht, wellicht omdat een deel van de ondernemers wel en een ander deel juist niet capa-
bel is.608

Een andere factor is de veranderingsdrang van de nieuwe ondernemer. Bedrijfsoverdrach-
ten geven vaak een impuls aan de onderneming omdat de overnemer innovatieve ideeën 
heeft en bereid is om veranderingen door te voeren.609 Gemiddeld voert 80% van de onder-
nemers veranderingen door in het overgenomen bedrijf.610 De overnemer moet zich daar-
bij echter bewust zijn van het feit dat hij wellicht niet te veel in één keer moet verande-

600 Zie voor een uitgebreide bespreking van relaties tussen de bedrijfsopvolging en de planning EIM 
augustus 2005 (Meijaard e.a.). Zie ook ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek) en EIM maart 2005 (De 
Jong & Van der Velden). 

601 Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 44.
602 Van Teeffelen 2010, p. 61.
603 ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 6. en 9. 
604 Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 23.
605 EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) p. 12. In gelijke zin Van de Kimmenade 2003, p. 188-189. 
606 Van Teeffelen 2010, p. 64.
607 EIM oktober 2006 (Oudmaijer), p. 16.
608 EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) p. 13. In gelijke zin Van de Kimmenade 2003, p. 188-189. 

Hij ziet overigens ook weinig invloed uitgaan van het feit dat de overdrager als directeur of op 
andere wijze verbonden blijft aan de onderneming. 

609 Uit de NIPO DGA-barometer 2003 blijkt dat in 71% van de gevallen de nieuwe eigenaar innovaties 
heeft aangebracht. De belangrijkste veranderingen vonden plaats op het gebied van organisatie 
van het bedrijf (57%), marketing (52%), productaanbod (51%) en techniek/machinepark (46%). NIPO 
DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 3.1. Uit het onderzoek van Van de Kimmenade onder de 
overdracht van familiebedrijven blijkt dat in 34% van de gevallen de technologische kennis is toe-
genomen (7% laat een afname zien), 33% laat een toename in nieuwe producten zien (15% laat een 
afname zien) en 43% heeft nieuwe markten aangeboord (12% laat een afname zien). Overigens is 
de omzet in 60% van de gevallen toegenomen en de winst met 37%. Van de Kimmenade 2003, p. 
187-190. Zie voor nog meer feiten en kengetallen, Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip 
e.a.), p. 22-27 en ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 18-22.

610 ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p 18.
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ren; anders lijkt de vervanging averechts te werken.611 Juist omdat leiderschapswisseling 
op zichzelf al een risicovolle verandering impliceert, is het volgens Van Witteloostuijn 
van groot belang de cumulatie met andere organisatieveranderingen te voorkomen of in 
ieder geval te temporiseren. Het risico is volgens hem anders:612

‘(…) dat de onderneming van de regen van de leiderschapswisseling belandt in 
de drup van organisatieverandering.’

Geerts, Herrings & Peek spreken de stelling van Van Witteloostuijn overigens uitdrukke-
lijk tegen, waarbij zij zich realiseren dat zij een minderheidsstandpunt innemen.613 Uit 
hun onderzoek blijkt dat snelle groeiers aanzienlijk actiever zijn op het punt van het door-
voeren van veranderingen dan de opvolgers waarbij de groei van de onderneming na de 
overname is achtergebleven.

Van Teeffelen meent dat het aanbrengen van vernieuwingen na de aanschaf van een 
micro-onderneming is aan te bevelen omdat vernieuwingen tot betere bedrijfsresultaten 
leiden. Reorganiseren alleen lijkt echter minder goede resultaten te geven dan de combi-
natie van reorganiseren en innoveren. Verder blijkt uit zijn onderzoek dat een kleiner 
bedrijf kopen en de koop sluiten in een laagconjunctuur betere bedrijfsresultaten geven 
na de overname.614 Verder blijkt er volgens hem een negatieve correlatie te zijn tussen de 
inzet van (fiscale) adviseurs en de bedrijfsresultaten na de overname van de micro-onder-
neming; de inzet van adviseurs leidt tot een langere overdrachtsduur.615

5.4 REDENEN VOOR EEN BEDRIJFSOVERDRACHT

5.4.1 Persoonlijke en bedrijfseconomische redenen

Redenen om over te dragen, kunnen worden onderverdeeld in persoonlijke en bedrijfseco-
nomische redenen. Een bedrijfsoverdracht om persoonlijke redenen zien ondernemers als 
een activiteit die eigenlijk niets met hun onderneming te maken heeft. Overdrachten om 
bedrijfseconomische redenen daarentegen worden gezien als onderdeel van de core busi-
ness.616 Als persoonlijke redenen kunnen worden genoemd de leeftijd, verandering van 
beroep, ziekte, overlijden, echtscheiding, familieproblemen, slecht functioneren, geen zin 
meer hebben/zware last, de wens om te rentenieren of het vergroten van het persoonlijke 
vermogen, het kunnen krijgen van een betere baan in loondienst en het vinden van een 
nieuwe uitdaging. Bedrijfsmatige oorzaken zijn het veranderende concurrentieklimaat (ver-
anderende markten, nieuwe producten en distributiekanalen enz.), waardoor ingrijpende 
wijzigingen nodig zijn, waartoe de ondernemer zich financieel en/of psychologisch en/of 
emotioneel niet meer toe in staat ziet, een dreigend faillissement, strategische keuzes, 
slechte resultaten of het kunnen ontvangen van een goede overnameprijs.617 Van al deze 

611 Wiersema 2002. 
612 Van Witteloostuijn 2003, D25-D26.
613 ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 19.
614 Van Teeffelen 2010, p. 85-86. Overigens is niet onderzocht of de reorganisatie en innovatie het 

gevolg zijn van goede resultaten of dat de goede resultaten aanleiding waren om te reorganiseren 
en te innoveren. Relevante data daarvoor ontbreken en nader onderzoek is volgens Van Teeffelen 
geboden.

615 Van Teeffelen 2010, p. 65.
616 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 10.
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redenen is de pensionering nog steeds de grootste reden om het bedrijf over te dragen. De 
percentages in de diverse onderzoeken variëren tussen de 22 en 61 van de gevallen.618 Uit 
onderzoek van Van Teeffelen onder micro-ondernemingen blijkt dat 33% van de onderne-
mers zijn bedrijf heeft overgedragen om pensioenredenen.619 Bij ondernemers onder de 50 
jaar komt dit niet voor. Bij ondernemers vanaf 50 jaar is dit voor 50% de overdrachtsreden. 
24% van alle ondernemers geeft ziekte/gezondheid als reden. Deze groep is gelijk verdeeld 
over de leeftijdscategorieën. 16% heeft geen zin/energie meer. Dit zijn vooral jongere onder-
nemers onder de 50 jaar. Vervolgens zijn er nog de categorieën: niet rendabel (10%), inte-
resse vanuit een klant of de branche (12%) en anders (5%).

Het is overigens niet zo dat een bedrijfsoverdracht die plaatsvindt om bedrijfseconomische 
redenen per definitie beter verloopt dan een overdracht om persoonlijke redenen. Er zijn 
ondernemers die een overdracht om persoonlijke redenen zakelijk kunnen benaderen en 
anderen worden juist heel emotioneel bij een overdracht om bedrijfseconomische reden.620

5.4.2 Toename wil tot overdracht

Uit onderzoeken blijkt dat de wil om de onderneming over te dragen, is toegenomen. Een 
belangrijke oorzaak van de toename van de wil tot overdracht is gelegen in de toene-
mende vergrijzing in Nederland. De grootste groep ondernemers in Nederland is tussen 
de 40 en 60 jaar oud.621 Daarbij komt dat de wens om op jongere leeftijd het ondernemer-
schap te beëindigen, toeneemt.622 Volgens Kikkert is de gewenste overdrachtsleeftijd 58 
jaar.623 Het EIM heeft in 2004 vastgesteld dat in 75% van de verrichte overdrachten in het 
MKB de ondernemer ouder is dan 50 jaar en in slechts 20% boven de 60 jaar.624 Uit de Moni-
tor Ondernemerslandschap (editie najaar 2005) blijkt zelfs dat de gemiddelde leeftijd van 
de ondernemer die zijn bedrijf overdraagt 47 jaar is. Van de ondernemers die hun bedrijf 
in 2003 hebben overgedragen, behoorde 48% tot de categorie van senior ondernemer 

617 Eindverslag deskundigengroep EU, p. 7 en 8; NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.2. De 
gegeven redenen om over te dragen zijn: leeftijd (46%), beginnen met een ander bedrijf (18%), het 
goed kunnen verkopen van de onderneming (16%) het gaan rentenieren (15%), er geen zin meer 
in hebben (11%) en ten slotte het niet hebben van een opvolger (10%). Deze laatste reden is mij 
onduidelijk en wordt helaas niet verder toegelicht. EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 4: 
leeftijd (50%), ziekte, overdracht en slecht functioneren (15%), ander bedrijf starten, of betere 
baan in loondienst (5%). LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 14-15: leeftijd (50%), 
andere persoonlijke omstandigheden (15%), bedrijfseconomische overwegingen (35%). Hoge-
school Utrecht/KvK 2007 (Van Teeffelen (red.)), p. 11: pensioen (33%), ziekte/gezondheid (24%), 
geen zin/energie meer (16%), niet rendabel (10%), interesse vanuit een klant of de branche (12%) 
en anders (5%).

618 NIPO DGA-barometer 1998, p. 27: 22%. Bij dga’s tussen de 55-60 jaar stijgt het percentage naar 
46%; NIPO 2001 (Kerstens): 54%; NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.2: 46%. Bij dga’s die 
ouder zijn dan 55 jaar, stijgt het percentage naar 75%. EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), 
p. 4: 50%; LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 14: 50% en ING 2004 (Geerts, Herrings & 
Peek), p. 8: 40% (cijfer gebaseerd op Europese onderzoeken).

619 Van Teeffelen 2010, p. 110.
620 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 10.
621 In 2004 was de gemiddelde leeftijd van de ondernemer 55 jaar. Meijaard in: EIM december 2005 

(Van Gennip e.a.), p. 20 en 21. Ultimo 2005 zijn er ruim 184.000 bedrijven met een ondernemer 
die ouder is dan 55 jaar. EIM november 2007 (Meijaard), p. 2. 

622 Kikkert 2003, D3; EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) p. 5; GIBO 2002 (Breembroek & Zemann) 
2002, p. 17; Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 7 en 8. De deskundigen 
geven overigens aan dat dit verschijnsel een gunstig effect kan hebben. MKB-ondernemers heb-
ben namelijk de neiging om zich in de jaren voor hun pensionering minder in te spannen voor 
de ontwikkeling en uitbreiding van hun onderneming. De tendens kan er dus toe bijdragen dat 
veel potentieel niet verloren gaat en de waarde van bedrijven niet zal verminderen. 

623 Kikkert 2003, D3. De gemiddelde directeur-grootaandeelhouder wil ook stoppen op zijn 58e jaar. 
NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 1.4. 1 op de 5 overnemers is ouder dan 45. EIM juli 2007 
(De Kok & Winnubst), p. 2. 

624 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 4.
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(ouder dan 45 jaar).625 Naarmate de leeftijd afneemt, is leeftijd verder minder vaak een 
reden om het bedrijf te verkopen.626

Van de Kimmenade heeft onder 107 familiebedrijven onderzoek gedaan en daaruit blijkt 
dat de gemiddelde verkoopleeftijd van de overdrager bij die familiebedrijven 52 jaar was. 
Ruim 84% van de verkopers verkocht zijn bedrijf op een leeftijd jonger dan 60 jaar.627 Ove-
rigens blijkt uit onderzoek van het EIM dat oudere ondernemers relatief gezien meer aar-
zelend zijn met betrekking tot de overdracht van hun onderneming dan jongere onderne-
mers.628

Een andere oorzaak van de toenemende wil om te stoppen, is het feit dat de band tussen 
de ondernemer en de onderneming steeds losser wordt.629 Steeds meer ondernemers drij-
ven gedurende hun leven opvolgend verschillende ondernemingen; het zogenoemde seri-
ele ondernemerschap.630 Een groeiend aantal ondernemers wil voor een korte periode in 
hetzelfde bedrijf blijven en niet hun hele leven lang.

Ten slotte vormen bedrijfseconomische redenen vaker aanleiding om de onderneming 
over te dragen.631 Uit het onderzoek van Van Teeffelen onder micro-ondernemingen blijkt 
dat eigenaren van bedrijven die een betere omzet hebben, eerder kiezen voor een verkoop 
dan voor een liquidatie.632 Ook een kleinere afhankelijkheid van de eigenaar en een 
omzet die wordt gegenereerd door een brede klantenkring vergroten de kans op een 
keuze voor verkoop. Ten slotte is ervaring met een eerdere acquisitie van een bedrijf een 
belangrijke voorspeller voor de beslissing om tot verkoop over te gaan. De zogenoemde 
zzp’ers vormen een uitzondering. Zij kiezen veelal voor liquidatie van de onderneming. 
Volgens Van Teeffelen zou in ieder geval aandacht moeten worden besteed aan de 
bedrijfsoverdracht van micro-ondernemingen, aangezien volgens hem bedrijfsopvolgin-
gen van micro-ondernemingen met personeel net zoveel kans van slagen hebben als 
bedrijfsopvolgingen van grote ondernemingen.633

5.5 AANTALLEN BEDRIJFSOPVOLGINGEN IN NEDERLAND

5.5.1 Inleiding

Er is veel onderzoek gedaan naar de aantallen (te verwachten) bedrijfsoverdrachten in 
Nederland.634 De gegevens uit deze onderzoeken laten zich niet zonder meer met elkaar 

625 EIM december 2005 (Gibcus & Verhoeven), p. 13.
626 NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.2.
627 Van de Kimmenade 2003, p. 52. 
628 Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 20.
629 Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 7 en Buijink 2003, D1. 
630 Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 7 en 46. 
631 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 14. 
632 Van Teeffelen 2010, p. 110.
633 Hogeschool Utrecht/KvK 2007 (Van Teeffelen (red.)), p. 27.
634 Zie bijvoorbeeld NIPO DGA-barometer 1998; Ondernemerschapsmonitor maart 2000; NIPO DGA-

barometer 2001 (Kerstens); NIPO 2001 (Rijk); Flören 2002; Eindverslag deskundigengroep EU 
(BEST-rapportage) 2002; GIBO 2002 (Breembroek & Zemann); NIPO DGA-barometer 1998; Flören 
& Zwartendijk 2003; EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis); ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek); 
EIM december 2005 (Van Gennip e.a.); EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard). Op Europees niveau 
worden ook schattingen gemaakt. De schatting is dat jaarlijks circa 690.000 ondernemingen aan 
nieuwe eigenaren moeten worden overgedragen, samen goed voor 2,8 miljoen banen. Verslag 
Expertgroep EU mei 2006, p. 9. Deze cijfers zijn extrapolaties van de cijfers gepresenteerd door 
de Deskundigengroep inzake de overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen uit 2002 
(610.000 ondernemingen per jaar, samen goed voor 2,1 miljoen banen). Zie Eindverslag deskun-
digengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 7. Uit een ander rapport is de schatting dat 27% van de 
bedrijven binnen 2 jaar wordt overgedragen, 5% binnen 3 tot 5 jaar en 25% binnen 6 tot 10 jaar. 
Rapport Grant Thornton 2007, p. 36. 
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vergelijken, bijvoorbeeld omdat de onderzoeken betrekking hebben op verschillende 
doelgroepen, zij verschillende definities hanteren voor een bedrijfsoverdracht of hele-
maal geen definitie geven, of omdat de onderzoeken uit verschillende jaren stammen.635 
Wel geven de cijfers een bepaalde trend te zien.636 Het is met name die trend die in deze 
paragraaf wordt weergegeven.

5.5.2 Verwachting

Uit de onderzoeken blijkt vooraleerst dat er over het aantal te verwachten overdrachten 
niet echt eenduidigheid bestaat.637 De bandbreedte bevindt zich tussen de 10.000 en 
18.000 bedrijfsoverdrachten per jaar. Het ontbreken van een goede registratie van de 
bedrijfsoverdrachten die jaarlijks plaatsvinden (zie § 5.1.2), is daar waarschijnlijk de 
belangrijkste reden voor.638 In de literatuur is wel herhaaldelijk gesteld dat het aantal 
bedrijfsoverdrachten zal toenemen.639 Flören gaf in 2002 bijvoorbeeld aan dat in Neder-
land sprake is van een opvolgingsgolf.640 Als redenen voor de toename van het aantal 
bedrijfsoverdrachten worden onder andere genoemd de vergrijzing van de ondernemers-
populatie, de wens om op jongere leeftijd het ondernemerschap te beëindigen en de over-
dracht van de geboortegolfbedrijven (zie ook § 5.4.2). Een andere reden is het inhaaleffect 
van overdrachten die in de periode van laagconjunctuur zijn uitgesteld.641

5.5.3 Daadwerkelijk verrichtte bedrijfsoverdrachten

In 2002 droegen volgens de KvK in totaal 9530 ondernemers 6800 bedrijven over. In 2003 
werden volgens het EIM 6700 bedrijfsoverdrachten geregistreerd waarbij 9.500 onderne-
mers waren betrokken.642 Het EIM geeft in een rapport uit 2004 verder aan dat 9% van de 
bedrijven in Nederland in de periode 1998-2003 succesvol is overgedragen. Het gaat dan 
om minimaal 11.000 succesvolle bedrijfsoverdrachten per jaar. Tegelijkertijd is 6% van de 
ondernemers bezig met de overdracht van hun bedrijf (ca. 35.000 bedrijven) en verwach-
ten nog eens 15.000 ondernemers binnen een à twee jaar te beginnen met hun bedrijfs-
overdracht.643 De KvK registreerde in 2002 en 2003 dus lagere aantallen overdrachten dan 
het EIM. Dit wordt volgens Meijer & Diephuis veroorzaakt door het hanteren van verschil-
lende definities door het EIM en de KvK.644 Gebaseerd op de definitie van het EIM vinden 
er tussen de 11.000 en 15.000 bedrijfsoverdrachten per jaar plaats.645

Uit de hiervoor gegeven onderzoeken blijkt dat het aantal daadwerkelijk overgedragen 
ondernemingen achterblijft bij de verwachtingen. Volgens de onderzoekers wordt het 
verschil tussen de geschatte overdrachten en de daadwerkelijk verrichte overdrachten 
veroorzaakt doordat een flink percentage van de bedrijven (1) er lang over doet, (2) er weer 

635 Voorbeelden hiervan zijn dat overdrachten van eenmanszaken en overdrachten waarbij de 
nieuwe eigenaar minder dan 50% krijgt, bij het ene onderzoek niet worden meegenomen (KvK) 
en bij het andere wel (EIM). Zie ook § 5.1.2.

636 In gelijke zin Thomassen die stelt dat onderzoeken onder familiebedrijven lastig te vergelijken 
zijn, maar wel bepaalde lijnen laten zien. Thomassen 2002, p. 10.

637 In gelijke zin Flören 2002, p. 36. Zie ook Thomassen 2002, p. 10, LangmanEconomen 2005 (Lang-
man & Lugt), p. 13 en Van Teeffelen 2010, p. 11.

638 Zie ook Van Teeffelen 2010, p. 11.
639 NIPO 2001 (Kerstens), § 2; Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 7-8; Kik-

kert 2003, D3; Flören 2002 en Flören & Zwartendijk 2003a, D20; GIBO 2002 (Breembroek & 
Zemann), p. 17 en LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt). p. 6.

640 Flören 2002, p. 36.
641 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 15.
642 EIM december 2005 (Gibcus & Verhoeven), p. 11 en 12. 
643 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 2. 
644 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 2, noot 1.
645 Volgens Van Teeffelen geven de onderzoeken van het EIM de meest accurate cijfers. Van Teeffelen 

2010, p. 11.
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van afziet, (3) meteen of binnen enkele jaren opgaat in een ander bedrijf en/of (4) helemaal 
ophoudt te bestaan, al dan niet als gevolg van het mislukken van de overdracht.646 Een 
andere mogelijke reden voor het geconstateerde verschil is, dat het aantal bedrijfsover-
drachten samenhangt met de economische conjunctuur; door conjunctuurwijzigingen 
kan het jaarlijkse aantal overdrachten fluctueren. Volgens het EIM is het aantal bedrijfs-
overdrachten bijvoorbeeld systematisch laag in het recessiejaar 2004.647 Uit de DGA-baro-
meter onder dga’s blijkt dat 44% van de dga’s bij een geplande verkoop van het bedrijf dit 
nog even uitstelt vanwege de recessie; 54% zou de verkoop uitstellen om het bedrijf zelf 
door de malaise heen te slepen.648 Een laatste reden voor de verschillen tussen de schat-
tingen en de daadwerkelijk verrichte overdrachten is volgens Meijaard dat er in eerste 
instantie meetfouten kunnen zijn gemaakt.649 Hoewel er dus een aantal redenen is aan te 
geven waarom er verschillen bestaan, blijft een deel van het verschil volgens Meijaard 
onverklaarbaar.

Gegeven de hiervoor genoemde redenen waarom de daadwerkelijk verrichte overdrach-
ten achterblijven bij de geschatte overdrachten, lijkt een conclusie dat er steeds minder 
bedrijfsoverdrachten zijn een te snelle conclusie, al is het alleen maar vanwege de vergrij-
zing van de ondernemerspopulatie (zie § 5.4). Ook de conclusie van het EIM in een rapport 
uit 2006 dat het aantal bedrijfsoverdrachten van 55+-ondernemers, met pieken en dalen, 
behoorlijk is toegenomen, wijst eerder op een toename dan op een afname van het aantal 
bedrijfsoverdrachten. Uit figuur 1 van het rapport leid ik af dat het gaat om een verdub-
beling van de bedrijfsoverdrachten van 55+-ondernemers. Na wat mindere jaren verwacht 
het EIM dan ook dat in de jaren 2005-2007 de aantallen bedrijfsoverdrachten relatief hoog 
zullen liggen.650 In hoeverre dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is bij mijn weten 
niet bekend.

5.6 AAN WIE WORDT OVERGEDRAGEN?

5.6.1 Criteria overnemer algemeen

Uit een NIPO-onderzoek uit 2001 blijkt dat belangrijke criteria waaraan een koper volgens 
de verkoper moet voldoen, zijn het beschikken over voldoende liquide middelen (29%) en 
over voldoende kennis en ervaring (23%). Van de verkopers stelt 13% geen eisen aan de 
koper en 23% weet het niet of kan geen antwoord geven op de vraag. Als er in de onder-
neming meer werknemers werkzaam zijn, noemen directeuren vaker continuïteit (16% 
versus 7%) en personeelsvriendelijkheid (13% versus 5%) als belangrijk criterium.651 Vol-
gens Van Teeffelen is de te behalen prijs niet het enige criterium. Verkopers lijken het ver-
trouwen in de overnemer ook belangrijk te vinden, omdat daardoor werknemers, klanten 
en hun onderneming in goede handen terechtkomen.652

646 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 2. Zie over het verschil in definities ook § 5.2.1 hier-
voor. Bongaerts geeft verder nog aan dat financiële instellingen in toenemende mate letten op het 
solvabiliteitsbeslag van overnamekredieten, wat een drukkend effect kan hebben op het aantal 
bedrijfsoverdrachten. Bongaerts 2003, D30.

647 EIM november 2006 (Meijaard), p. 2 en 4.
648 NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.8.
649 Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 18.
650 Het rapport over 55+-ondernemers is overigens qua absolute aantallen (1.900 bedrijfsoverdrach-

ten in 2004) niet te vergelijken met de verwachte aantallen uit de MKB-rapporten. Ten eerste 
wordt dit veroorzaakt door de leeftijdsafbakening. Ten tweede is in dit rapport uitgegaan van 
bedrijfsoverdrachten waarbij de onderneming onder precies dezelfde entiteit doorgaat. Hierdoor 
wordt volgens de onderzoekers een aanzienlijk deel van de daadwerkelijke overdrachten over het 
hoofd gezien. De onderzoekers proberen met hun onderzoek dan ook niet zozeer het daadwerke-
lijke aantal bedrijfsoverdrachten boven tafel te krijgen, maar zijn op zoek naar een ontwikkeling, 
een trend. EIM november 2006 (Meijaard), p. 4.

651 NIPO 2001 (Kerstens), § 3, figuur 6.
652 Van Teeffelen 2010, p. 67.
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5.6.2 Voorkeur overdracht aan kinderen

Uit onderzoek van het EIM blijkt dat in de afgelopen 15 jaar 40% van de verkopen in het 
midden- en kleinbedrijf hebben plaatsgevonden binnen de familie.653 Uit een onderzoek 
van het EIM in opdracht van Ernst & Young blijkt dat bijna de helft van de familiebedrij-
ven wordt overgedragen aan een kind.654 Volgens Thomassen zit er bij de overdracht van 
een familiebedrijf een rangorde in de voorkeur voor opvolgers, te weten verkoop aan kin-
deren, verkoop aan derden, verkoop aan medewerkers en overdrachten aan andere fami-
lieleden.655 Uit onderzoek van Flören uit 1993 en 1994 blijkt dat in 31% van de familiebe-
drijven de ondernemer het familiebedrijf niet aan derden wil verkopen, in 24% van de 
gevallen de familie de eerste keus is en dat de resterende 45% geen specifiek beleid heeft 
met betrekking tot de keuze van de opvolger. Volgens de Ondernemerschapsmonitor uit 
maart 2000 van het Ministerie van Economische Zaken zoekt 70% van de eigenaren van 
familiebedrijven uitsluitend binnen de familie naar een opvolger, vaak omdat de zoon of 
dochter al in het bedrijf werkzaam is.656 Uit het DGA-barometeronderzoek van de Rabo-
bank blijkt dat in 1998 18% van de dga’s hun aandelen willen verkopen aan de kinderen, 
tegen 22% in 2003.657 Uit een onderzoek van de Universiteit Nyenrode blijkt dat slechts 
een kwart van de directeuren het niet eens is met de stelling dat zij moeten worden opge-
volgd door een familielid. Verder verwacht 51% van de directeuren door zijn kinderen te 
worden opgevolgd, 1% door een ander familielid, 11% door werknemer(s) en 25% door der-
den.658 De Expertgroep Familiebedrijven van de KvK ten slotte geeft aan dat een derde van 
de overdrachten van familiebedrijven binnen de familie plaatsvindt. Bij grote familiebe-
drijven is dit ruim de helft.659

5.6.3 Steeds vaker aan derden

Het belang van bedrijfsoverdrachten binnen de familie neemt af en de overdrachten aan 
andere bedrijven en werknemers nemen toe.660 Zo wil 50% van de dga’s in 2003 zijn aan-
delen verkopen aan een bedrijf (tegen 30% in 1998) en wil 21% zijn aandelen overdragen 
aan een werknemer (tegen 13% in 1998).661 Het onderzoek van Van de Kimmenade onder 
familiebedrijven wijst ook op voorkeur voor overdrachten aan derden. In alle 107 door 
hem onderzochte bedrijfsoverdrachten vond de verkoop plaats aan derden.662 Van de Kim-
menade stelt dan ook dat directeuren-eigenaren van familiebedrijven weliswaar de nei-
ging hebben om, voordat verkoop aan derden wordt overwogen, eerst binnen de eigen 
familie te kijken of opvolging aan de orde is, maar dat:663

653 Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 21.
654 EIM februari 2007. 
655 Thomassen 2002, p. 10. In gelijke zin Ook de Expertgroep Familiebedrijven geeft aan dat de voor-

keur bij een familiebedrijf ligt bij een overdracht binnen de familie. Expertgroep Familiebedrij-
ven 2007, p. 6.

656 Ondernemerschapsmonitor maart 2000, p. 15.
657 NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.4.
658 Flören & Geerlings 2006, p. 11. In geval van vererving geeft 1/3 van de directeuren van kleinere 

familiebedrijven aan de voorkeur te geven aan een overdracht in de rechte lijn, terwijl dat bij gro-
tere familiebedrijven ruim de helft is. Flören & Geerlings 2006, p. 13.

659 Expertgroep Familiebedrijven 2007, p. 6.
660 NIPO 2001 (Kerstens), § 2, figuur 4; Zie ook NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.4. Lang-

manEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 15. Dit is overigens een Europees verschijnsel, zie Eind-
verslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 7; Verslag Expertgroep EU mei 2006, 
p. 10; ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 9; EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 3 en 
Thomassen 2002, p. 8.

661 NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.4. Het is reëel om aan te nemen dat in 30% van de 
gevallen de overdracht plaatsvindt aan een ander bedrijf. Van der Eijk, Flören & Jansen 2004, 
p. 35.

662 Van de Kimmenade 2003, p. 108.
663 Van de Kimmenade 2003, p. 117.
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‘Opvolging binnen de familie (…) geen automatisme meer [is]. De directeur-eige-
naar wordt gedwongen kritisch te zijn als het gaat om de opvolging.’

Uit ander onderzoek van de GIBO-groep in 2004 blijkt eveneens dat overdrachten buiten 
de familie zullen toenemen. In de agrarische sector is het daarentegen nog heel gebruike-
lijk dat de overdracht binnen de familiesfeer plaatsvindt, al zijn er wel signalen dat dit 
binnen een aantal jaren licht zal afnemen.664 Het EIM constateert in een onderzoek uit 
2004 over bedrijfsoverdrachten in het MKB een daling van de overdracht binnen de fami-
lie; 6 tot 15 jaar geleden was dat nog 60% tegen 40% de afgelopen 6 jaar. Binnen de groep 
van familieoverdrachten neemt ook het aandeel dat wordt overgedragen aan het kind af. 
In 2004 bleek dat in de periode 1989-1998 nog 80% werd overgedragen aan een kind, tegen 
60% in de periode 1999-2004. Hierbij is het opvallend dat van de bedrijven die nu bezig 
zijn met een bedrijfsoverdracht binnen de familie, 95% daarvan de overdracht aan de kin-
deren wil laten plaatsvinden.665 Dit zou erop kunnen duiden dat de voorkeur voor over-
drachten binnen de familie weer aan het toenemen is. Thomassen concludeert in 2008 ter 
zake van familiebedrijven overigens dat steeds minder familiebedrijven in handen blijven 
van de familie en dat verkoop aan derden of bedrijfsbeëindiging steeds vaker aan de orde 
is.666 In het enquêteonderzoek geven de civilisten aan dat in 65,5% van de gevallen de over-
dracht aan de familie plaatsvindt en de fiscalisten menen dat dit in 70,4% van de gevallen 
aan de orde is.667 Deze percentages liggen hoger dan het percentage van 40 in het hiervoor 
genoemde onderzoek van EIM in 2004. De uitkomsten kunnen een indicatie zijn dat de 
voorkeur weer verschuift naar overdrachten binnen de familie. Of dit daadwerkelijk het 
geval is, zal nader moeten worden onderzocht.

5.6.4 Het één is niet per definitie beter dan het ander

Familiebedrijven worden vaak gezien als een van de belangrijkste pijlers van de Neder-
landse economie.668 Uit onderzoek onder familiebedrijven in de Verenigde Staten blijkt 
dat familiebedrijven op de lange termijn minstens zo goed en misschien zelfs beter pres-
teren dan niet-familiebedrijven.669 Belangrijke verklaringen voor het succes van familie-
bedrijven zijn volgens Flören, Uhlaner & Berent-Braun onder andere de langetermijnvisie, 
de kleine groep aandeelhouders en de grote betrokkenheid en directe aanwezigheid van 
de directeur en meewerkende familieleden. Ook kenmerken familiebedrijven zich door 
een hoge solvabiliteit; vele zijn voor het overgrote gedeelte gefinancierd met eigen vermo-
gen.670 In een periode van geringe economische groei blijkt volgens Flören dat het fami-
liebedrijf vanwege de genoemde redenen de ruggengraat van de Nederlandse economie 
is.671

Is het dan een bedreiging voor de economie dat steeds vaker de opvolger buiten de familie 
wordt gezocht? Deze vraag kan niet zonder meer negatief of positief worden beant-

664 GIBO 2002 (Breembroek & Zemann), p. 7.
665 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 3.
666 Thomassen 2002, p. 8. Wel zal volgens hem ongeveer een derde van de familiebedrijven in han-

den blijven van familieleden.
667 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.2.3.
668 Ondernemerschapsmonitor maart 2000, p. 13. Aangegeven wordt dat 36% van de bedrijven in 

Nederland een familiebedrijf is. Andere onderzoekers schatten het aantal familiebedrijven per 
1 januari 2003 op 184.000 van de 332.360 bedrijven (55%), zie Van der Eijk, Flören & Jansen 2004, 
p. 17. Uit weer ander onderzoek uit 2010 blijkt dat er in Nederland 260.000 familiebedrijven zijn. 
Dit is 69% van de Nederlandse bedrijven met personeel. Volgens dit laatste onderzoek zijn de 
familiebedrijven verantwoordelijk voor 53% van het Bruto Nationaal Product en voor 49% van de 
werkgelegenheid in Nederland: 4,3 miljoen mensen werken voor een familiebedrijf. Flören, Uhla-
ner & Berent-Braun 2010.

669 Anderson & Reeb, p. 1324. 
670 Flören, Uhlaner & Berent-Braun 2010.
671 Flören 2004.
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woord.672 Familiebedrijven onderscheiden zich van andere bedrijven door hun interactie 
tussen drie systemen: het bedrijf, de familie en de eigendom. Deze interactie leidt onder 
andere tot de hiervoor weergegeven voordelen. De kracht van het familiebedrijf kan tege-
lijkertijd echter ook zwakte betekenen. Flören noemt dit de bivalentie van het familiebe-
drijf.673 Het familiebedrijf heeft volgens Flören als belangrijkste kenmerk dat de familie 
vaak zeer betrokken is bij het bedrijf. Deze betrokkenheid leidt volgens hem tot een aan-
tal concrete en positieve eigenschappen die het familiebedrijf een belangrijk concurren-
tievoordeel kunnen bezorgen, te weten: (1) extra betrokkenheid en loyaliteit bij het per-
soneel, (2) de kennis blijft binnen de familie en wordt geen algemeen bezit. Bij opvolgende 
kinderen is de kennis vaak met de paplepel ingegeven, zodat het kind ten tijde van de 
opvolging weet waar het om gaat binnen het bedrijf, (3) familiebedrijven richten zich 
meer op de winstgevendheid op de lange termijn en op de continuïteit dan op groei en 
winstmaximalisatie, wat voor een deel de concurrentiekracht van familiebedrijven ver-
klaart,674 (4) het lang aanblijven van de directeur zorgt ook voor stabiliteit (30% zit langer 
dan 20 jaar; bij niet-familiebedrijven is dat slechts 5%), (5) familieleden zijn bereid veel 
tijd, werk en geld in het bedrijf te stoppen, (6) familiebedrijven zijn solide en betrouwbare 
organisaties; veel klanten doen liever zaken met een bedrijf dat langer bestaat, en (7) 
snelle besluitvorming is mogelijk omdat de directeur vaak ook de eigenaar is van het 
bedrijf.675 Tegelijkertijd constateert Flören dat de betrokkenheid en loyaliteit en de ver-
strengeling tussen eigendom en familie enige nadelen met zich meebrengen, te weten (1) 
de directeur kan moeilijk afscheid nemen van zijn bedrijf, wat de bedrijfsopvolging emo-
tioneel beladen maakt en de doorstroming van talent bemoeilijkt. Er moet ook opvolging 
in eigendom plaatsvinden, maar het ontbreekt aan een planmatige aanpak, (2) de direc-
teur kan vastroesten in zijn functie waardoor er gedurende lange tijd niets verandert, ter-
wijl technologische ontwikkelingen en veranderingen in de markt wel plaatsvinden, (3) 
conflicten tussen familieleden kunnen belangrijke veranderingsprocessen binnen het 
bedrijf extra bemoeilijken, (4) familiebedrijven zijn huiverig voor het aantrekken van 
extern kapitaal. Als de financiering uit de eigen familie moet komen, zullen zij bezuinigen 
op belangrijke projecten of inefficiënt handelen bij een korte liquiditeitscrisis. Een 
gezonde ontwikkeling en zelfs het voortbestaan van de onderneming kan daardoor in 
gevaar komen en (5) de beoogde opvolger(s) heeft (hebben) geen leiderschapskwalitei-
ten.676

672 Zie voor een uitgebreide vergelijking van familiebedrijven en niet-familiebedrijven binnen het 
MKB, EIM maart 2001 (Hulshoff). 

673 Flören 2002, p. 28. In zijn proefschrift onderscheidt Flören zeven bivalenties, te weten, de direc-
teur, het bedrijf: strategie en cultuur, het personeelsbeleid, de communicatie, de balans tussen 
bedrijfs- en familiebelangen, de financiën en de eigendom. Flören 2002, § 2.5. In Flören 2002, 
p. 29 noemt hij nog twee extra bivalenties, te weten de opvolging en de corporate governance. Op 
p. 30 t/m 49 gaat hij nader in op de genoemde negen bivalenties. Zie ook Van der Eijk, Flören & 
Jansen 2004, § 2.3. 

674 Familiebedrijven groeien aan de ene kant dan ook minder hard dan niet familiebedrijven, maar 
aan de andere kant zijn familiebedrijven in periode van recessie veel stabieler dan niet-familiebe-
drijven en zijn zij minder snel geneigd om personeel te ontslaan. Flören 2002, p. 15. 

675 Flören 2002, p. 22-23.
676 Flören 2002, p. 24-25. Bij sommige bedrijven is de wens van opvolging binnen de familie zo groot 

dat niet wordt gekeken naar de capaciteiten van de opvolger. Hierdoor bestaat de kans dat er een 
opvolger aan het roer komt te staan die niet geschikt is. Uit ander onderzoek blijkt echter dat 
familiebedrijven het in 87% van de gevallen oneens zijn met de stelling dat familieleden alleen 
worden aangesteld als hun vaardigheden en ervaring passen bij een bepaalde vacature in het 
bedrijf. Slechts 2,9% is het oneens met deze stelling. De mening van de overige 10% van de fami-
liebedrijven wordt niet gegeven. Bij 19% van de familiebedrijven bestaat de overtuiging dat de 
nieuwe algemeen directeur een lid van de familie zal zijn, terwijl 55% het oneens is met deze stel-
ling. Flören 1993, p. 14 en 16. In 1994 is daar een verschuiving in opgetreden in de richting van 
de familieopvolging, 31,2% is het eens met de stelling en 40% is het oneens. Flören & Brunenberg 
1994, p. 20.
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Om de kans op een succesvolle overdracht te vergroten, moeten volgens Van Rees & Van 
Dedekom de volgende drie punten in ogenschouw worden genomen: (1) de duur van de 
overdracht moet afgebakend zijn, (2) de continuïteit van het bedrijf moet uitgangspunt 
zijn en (3) de opvolger moet iets extra’s brengen, zoals een nieuw product, het aanboren 
van een nieuwe markt of een efficiëntere manier van werken.677 Uit een onderzoek van 
het EIM onder familiebedrijven in opdracht van Ernst & Young uit 2007, blijkt dat andere 
succesfactoren voor een overdracht van ouder aan kind zijn dat (1) het kind zelf de keuze 
maakt om het bedrijf over te nemen in plaats van dat de ouder het voorschrijft en (2) de 
opvolger buiten het eigen bedrijf ervaringen heeft opgedaan.678 Overigens blijkt uit dat-
zelfde onderzoek dat familiebedrijven beter af zijn met een opvolger van buitenaf.679 Uit 
Duits onderzoek blijkt verder dat een voorkeursbehandeling van binnen de familie voort-
gezette bedrijven in het gunstigste geval niet leidt tot welvaartverlies.680 Management-
kwaliteiten vererven immers niet en het onderzoek heeft uitgewezen dat deze kwaliteiten 
bij opvolgers binnen de familie teruglopen naar het gemiddelde. In de meeste gevallen zal 
deze voorkeursbehandeling dan ook leiden tot efficiencynadelen. Het onderzoek leidt tot 
de conclusie dat fiscale faciliëring van voortgezette familiebedrijven geen aanbeveling 
verdient. Vaak overleeft het familiebedrijf de tweede generatie overigens niet.681 Zie hier-
over nader § 5.7.9.

Naar mijn mening kan uit het vorenstaande worden afgeleid dat het familiebedrijf niet 
per definitie beter af is met een opvolger vanuit de familie; het omgekeerde kan echter 
ook niet worden gesteld. Een en ander zal afhankelijk zijn van de concrete situatie. Wat 
naar mijn mening meer van belang is, is dat de keuze voor de juiste opvolger niet beïn-
vloed zou mogen worden door de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Betwijfeld kan 
worden of de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving deze neutrale uitwerking hebben op de 
keuze voor de juiste bedrijfsopvolging, gegeven de ruime vrijstellingen voor de schenk- en 
erfbelasting. Hieraan wordt nader aandacht besteed bij de beleidsmatige analyse.682

5.7 KNELPUNTEN BIJ EEN BEDRIJFSOVERDRACHT

5.7.1 Inleiding

Uit onderzoek van Van Teeffelen blijkt dat er geen consensus bestaat over de knelpunten 
die spelen bij een bedrijfsoverdracht. Volgens Van Teeffelen noemen adviseurs:683

‘(…) [die] knelpunten die parallel lopen aan hun eigen belangen. De accountant 
legt de nadruk op de toekomst en continuïteit van het bedrijf. Dat is ook zijn 
eigen belang, immers anders verliest hij zijn klant. De intermediair legt de 
nadruk op het niet geschikt zijn van de accountant als overdrachtsspecialist, 
zijn grootste concurrent in de markt. De bankier op de rol van emoties en de 
financiering. De consultant op de onvoldoende voorbereiding en niet tijdig/te 
laat aanvangen met [de] bedrijfsoverdracht, zijn specifieke werkveld. En de 
ondernemer vindt de te lage waarde of geboden prijs bij onderhandelingen het 
grootste obstakel.’

677 Van Rees & Van Deudekom 2006, p. 19. 
678 EIM februari 2007. Verbunt geeft ook aan dat als gekozen is voor het kind als opvolger, zij altijd 

met het kind overleggen om te kijken of het ook echt zijn wens is, of dat hij het doet om zijn 
ouders te plezieren. Verder geeft hij aan dat vooral bij kleine ondernemingen ouders niet per defi-
nitie de onderneming aan hun kind willen overdragen omdat zij hem de zorg daarvan en het 
harde werken niet willen aandoen. Verbunt 2008 (interview opgenomen in bijlage III). 

679 EIM februari 2007. Ook volgens Brink bevindt een geschikte bedrijfsopvolger zich vaak juist niet 
binnen de directe familie, maar daarbuiten. Brink 1997, § 2.3.

680 Grossmann & Strulik 2009. Zie over dit onderzoek uitgebreid Planting 2009. Zie ook Rijkers 2009a.
681 Van de Kimmenade 2003, p. 40.
682 Zie o.a. § 14.2.3 en § 14.4.3.3.
683 Hogeschool Utrecht/KvK 2009 (Van Teeffelen), p. 12.
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Over het algemeen kan wel worden gesteld dat er drie soorten problemen zijn die verband 
houden met (de voorbereiding van) bedrijfsoverdrachten.684 Het eerste type probleem is 
psychologisch of emotioneel van aard; de overdrager heeft moeite om afstand te doen van 
zijn bedrijf (§ 5.7.2). Het tweede type probleem hangt samen met het complexe karakter 
van de bedrijfsoverdracht, zeker omdat vaak geen ervaring bestaat met betrekking tot een 
bedrijfsoverdracht. Hierbij moet vooral worden gedacht aan de waardering van de onder-
neming (§ 5.7.3), het vinden van een wederpartij (§ 5.7.4), de informatieachterstand van 
de koper (§ 5.7.5) en het verkrijgen van een financiering (§ 5.7.6 en hoofdstuk 6).685 Het 
derde type probleem is de nationale wetgeving, waarbij met name moet worden gedacht 
aan het vennootschapsrecht, het belastingstelsel en de administratieve formaliteiten.686 
In het kader van dit onderzoek zal ik van deze drie genoemde voorbeelden alleen ingaan 
op de fiscaliteit (§ 5.7.7).687 De genoemde problemen zijn veelal afhankelijk van de 
omvang (§ 5.7.8) en de aard van het bedrijf (§ 5.7.9).688 In § 5.7.10 wordt aandacht besteed 
aan de plaats van de fiscaliteit binnen de behandelde knelpunten. Ik sluit deze paragraaf 
af met een conclusie in § 5.7.11).

5.7.2 Emotionele aspecten

Bij een bedrijfsoverdracht kunnen allerlei emotionele problemen spelen die de bedrijfs-
overdracht en het overleven van de onderneming kunnen bedreigen. Om emotionele 
redenen kan de ondernemer (het plannen van) zijn bedrijfsopvolging uitstellen.689 Kik-
kert schrijft hierover:690

‘Vooral de generatie die direct na de Tweede Wereldoorlog het bedrijf met eigen 
handen heeft opgebouwd, lijkt zich moeilijk los te kunnen maken van het 
bedrijf.’691

Volgens Flören en Zwartendijk ligt de belangrijkste reden dat directeuren van familiebe-
drijven hun opvolging niet regelen, op het emotionele vlak:692

‘Rationeel weet de directeur best dat het verstandig is het opvolgingsproces te 
plannen, maar emoties spelen een belangrijke rol bij uitstel van de opvolgings-
planning. (…) Bij in totaal 62 procent van alle familiebedrijven resulteert één of 
meer van deze emoties in het uitstellen van de opvolgingsplanning.’

684 Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 11. In gelijke zin Kikkert 2003, D3; 
Y. Haane in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 31-32 en EIM juni 2006 (Oudmaijer & 
Meijaard) p. 6 en 7.

685 Kikkert 2003, D3 en Van Engelenburg 2003, D18. Van Witteloostuijn stelt dat het overnameproces 
zo ingewikkeld is, dat extra belemmeringen van overheidswege moeten worden weggenomen. 
Van Witteloostuijn 2003, D24. 

686 Voorbeelden van dit soort problemen zijn de schenk- en erfbelasting, financiën en problemen die 
de wijziging van de rechtsvorm belemmeren op het moment dat er voorbereidingen worden 
getroffen voor de bedrijfsoverdracht. Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, 
p. 11. Van Vuren & Mol noemen als juridisch probleem bijvoorbeeld ook nog dat een eenmans-
zaak geen juridische eenheid vormt die in zijn geheel overdraagbaar is. Daarom moet de over-
dracht van iedere activa en passiva apart plaatsvinden en worden voldaan aan de diverse leve-
ringsverplichtingen. Van Vuren & Mol 2003, D5.

687 De zes knelpunten die hier worden besproken, blijken uit onderzoek onder MKB-ondernemingen 
veelvuldig terug te keren. LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 6. 

688 Gemiddeld ervaart 2/3 van de ondernemers knelpunten. ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 17. 
689 Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 11.
690 Kikkert 2003, D3.
691 Volgens de deskundigengroep van de EU hebben jonge werkgevers niet dezelfde emotionele bin-

ding als deze ondernemers. Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 46.
692 Flören & Zwartendijk 2003a, D21. In gelijke zin Van Praag 2003, D17.
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Overdracht binnen de familie kenmerkt zich dan ook door grote emotionele betrokken-
heid van ondernemer en zijn familie. Dit leidt tot langdurig uitstel van de planning, waar-
door de bedrijfsoverdracht slecht is voorbereid.693

Een belangrijke emotionele reden is dat de oude ondernemer moeilijk afstand kan doen 
van het management van het bedrijf.694 Uit onderzoek onder opvolgers blijkt dat 20% van 
de overdragers moeite heeft gehad met het afstaan van de leiding.695 Andere factoren die 
kunnen leiden tot uitstel van de bedrijfsoverdracht zijn een beperkt aantal hobby’s, angst 
voor het ouder worden, de pensionering en/of de dood.696 Het bedrijf van de overdrager 
bepaalt dan ook in belangrijke mate het gevoel van welzijn en de identiteit van de eige-
naar. Van de Kimmenade schrijft hierover:697

‘Het bedrijf is een uitbreiding van zijn eigen ik. Dus is het moeilijk om zijn baby, 
zijn minnares, zijn bron van sociale macht of datgene wat het bedrijf voor hem 
betekent, los te laten’. (…) Directeuren die normaal heel slagvaardig zijn, wor-
den op dat punt besluiteloos.’

Een andere emotionele reden kan zijn dat de ondernemer niet kan kiezen tussen zijn kin-
deren.698

Langman & Lugt maken overigens nog een onderscheid tussen ondernemers die overdra-
gen om persoonlijke redenen (ondernemers zien dit als activiteit die niets met hun onder-
neming te maken heeft) en ondernemers die overdragen om bedrijfseconomische rede-
nen (de overdracht is onderdeel van de core business). Het onderscheid is volgens de 
onderzoekers echter weinig principieel. Er zijn namelijk aan de ene kant ondernemers die 
om zakelijke redenen stoppen en toch een grote emotionaliteit ten toon spreiden, en aan 
de andere kant ondernemers die stoppen om persoonlijke redenen en dat zakelijk kun-
nen benaderen.699

Hoewel emotionele redenen dus vaak een obstakel zijn voor (het beginnen aan) een 
bedrijfsoverdracht, lijkt er een trend te ontstaan dat ondernemers zakelijker omgaan met 
de verkoop van hun bedrijf.700 Dit kan mogelijk worden verklaard doordat de band tussen 
onderneming en ondernemer steeds losser wordt. Steeds minder vaak blijft de onderne-
mer zijn gehele werkbare leven aan één onderneming gebonden.

5.7.3 Waardering

Een belangrijke praktische complicatie bij een bedrijfsoverdracht is de waardering van 
het ondernemingsvermogen.701 De familie moet handelen alsof de onderneming zou zijn 
verkocht aan een derde. Er is alleen geen derde en vaak blijven de onderhandelingen ach-
terwege. Daarom wordt er veel gebruikgemaakt van taxatierapporten, maar deze laten 

693 Expertgroep Familiebedrijven 2007, p. 6. Overigens geeft slechts 10% van de overdragers van een 
familiebedrijf aan het overdrachtsproces complex te vinden, tegenover 20% bij een MBO en 40% 
bij een MBI. Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 22.

694 EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) p. 11. Zie ook Van Engelenburg 2003 en Lansberg 1998.
695 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 4.
696 EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) p. 11. Zie ook Lansberg 1998.
697 Van de Kimmenade 2003, p. 110-111; Levinson 1971, p. 90-98. In gelijke zin Van Engelenburg 

2003, D18. 
698 EIM juni 2006 (Oudmaijer & Meijaard) p. 11. Zie ook Lansberg 1998. Hiermee samenhangend kan 

het probleem ontstaan dat opvolgende kinderen wel en niet-opvolgende kinderen geen gebruik 
van fiscale faciliteiten kunnen maken. Volgens Langman & Lugt is dit meer een emotioneel pro-
bleem dan een financieel probleem. LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 26. 

699 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 10.
700 Expertgroep Familiebedrijven 2007, p. 5.
701 Jansen & Kommers 2003, D8. In gelijke zin Verslag Expertgroep EU mei 2006, p. 17.
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volgens Jansen & Kommers vaak veelal te wensen over. Ze worden bij gebrek aan beter 
toch gebruikt. Volgens hen is de fiscus veelal wel bereid om mee te werken aan een prak-
tische oplossing.702 Het kan overigens raadzaam zijn om de waardebepaling in aanloop 
naar de overdracht meerdere keren te laten plaatsvinden. Hierdoor kan er vroegtijdig wor-
den geanticipeerd op de financiering van de onderneming.703

Maar ook als de onderneming wordt overgedragen aan derden spelen er complicaties bij 
de waardering van een onderneming vanwege de insteek van zowel verkoper als koper. 
De verkoper overschat het winstpotentieel van zijn onderneming en onderschat boven-
dien de alternatieve mogelijkheden van potentiële overnemers.704 Ook Warmerdam stelt 
dat het bij de verkoper soms ontbreekt aan een objectieve blik ten aanzien van de waarde 
van zijn eigen onderneming. Daarentegen heeft de koper vaak een te scherp openings-
bod.705 Wellicht dat dit verschijnsel wordt versterkt omdat de kennis en ervaring van de 
overdrager niet overdraagbaar is, maar de overdrager de waarde van kennis en ervaring 
wel aan zijn onderneming toerekent. Vooral bij ondernemingen die direct na de Tweede 
Wereldoorlog zijn gestart, is de waarde vaak sterk afhankelijk van de kennis van de over-
drager.706 De prestaties van de gemiddelde MKB-onderneming zijn ook vaak afhankelijk 
van de ondernemer.707 De koper zal niet voor de kennis en kwaliteiten van de overdrager 
willen betalen, terwijl de verkoper daarvoor wel geld wil zien. Faber stelt dan ook dat 
vooral de goodwill moeilijk bepaalbaar is; de overnemer moet het nog maar waar zien te 
maken.708 Ook uit het onderzoek van Van de Kimmenade blijkt dat de koper vaak een 
andere mening heeft over de waarde van de onderneming dan de verkoper. Vooral de 
waarde van de voorraden en de debiteuren zijn volgens hem onderwerp van discussie.709 
Bovendien kunnen tussen kopers onderling ook verschillen bestaan, zoals de schaalvoor-
delen bij een strategische koper in tegenstelling tot een financiële investeerder of de 
manager die de onderneming wil overnemen.710 De waarde van een onderneming is vol-
gens Schrijnemaekers dan ook subjectief; partijen hebben ieder hun eigen perceptie.711 
Van de Kimmenade schrijft daarover:712

‘De juiste prijs bestaat niet. Het is maar net wat de koper bereid is te betalen en 
welke motieven er zijn om het bedrijf te kopen.’

Uit onderzoek van Van Teeffelen blijkt dat naarmate de overdrager meer inzicht heeft in 
de markt hij bereid is een ‘meer objectieve’ prijs te berekenen voor zijn onderneming.713 
Overigens kan de situatie zich ook voordoen dat koper en verkoper het eens zijn over de 
prijs van de onderneming, maar dat de bank vindt dat de prijs te hoog is, waardoor pro-
blemen bij de financiering van de bedrijfsoverdracht kunnen ontstaan.714

Volgens Schrijnemaekers zou de praktijk veel meer gebruik moeten maken van de dis-
countedcashflowmethode (dcf-methode), welke methode ervan uitgaat dat een onderne-
ming haar activiteiten kan blijven ontplooien. Deze methode is volgens Schrijnemaekers 
de meest geschikte methode om de waarde van een onderneming te bepalen:715

702 Jansen & Kommers 2003, D9.
703 Van der Eijk, Flören & Jansen 2004, p. 50.
704 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 6-7. In gelijke zin Breembroek e.a. 2007, p. 65.
705 Warmerdam 2003, D31.
706 Kikkert 2003, D3.
707 Schrijnemaekers 2003, D14.
708 Faber 2003, D10. Dit heeft ook vaak financieringsproblemen tot gevolg. Zie hierover nader § 5.7.6.
709 Van de Kimmenade 2003, p. 164. 
710 Veken & Franssen 2007, p. 72-73.
711 Schrijnemaekers 2003, D14. 
712 Van de Kimmenade 2003, p. 173.
713 Van Teeffelen 2010, p. 65.
714 Zie voor een voorbeeld uit de praktijk Breembroek e.a. 2007, p. 62-64. 
715 Schrijnemaekers 2003, D13. In gelijke zin Veken en Franssen 2007, p. 73.e.v.
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‘De dcf-methode wordt in de financieel-economische praktijk gezien als de 
meest juiste waarderingsmethode. De juistheid van deze methode blijkt ook uit 
diverse wetenschappelijke onderzoeken.’716

Bovendien is volgens hem deze methode ook het middel om een adequate financiering te 
bewerkstelligen (zie over financieringsproblemen nader § 5.7.6 en hoofdstuk 6). Uit 
onderzoek blijkt echter dat accountants en banken nauwelijks gebruikmaken van de 
vrijegeldstroombepaling. Ook uit het onderzoek van Van de Kimmenade blijkt dat de dcf-
methode weinig wordt gehanteerd (in slechts 9% van de gevallen). Volgens hem verwach-
ten financiële deskundigen dat deze methode meer en meer in zwang zal komen.717 Met 
betrekking tot de fiscale mogelijkheid om te waarderen op de dcf-methode merk ik hier 
nog op dat de Hoge Raad deze waarderingsmethodiek tot op heden, overigens in twee spe-
cifieke situaties, niet heeft toegestaan.718 Wel heeft de staatssecretaris van Financiën deze 
waarderingsmethode goedgekeurd voor de waardering van de voortzettingswaarde van 
een onderneming voor de schenk- en erfbelasting, onder de voorwaarde dat daarbij 
bepaalde uitgangspunten voor de bepaling van de kasstromen worden gebruikt.719

Overigens moet de waardebepaling nog worden onderscheiden van de gewenste verkoop-
opbrengst. De soort koper kan van invloed zijn op de prijs die de overdrager voor zijn 
onderneming wil ontvangen. Van een strategische koper zal hij veelal een hogere prijs 
verlangen dan van zijn kind. Bij de overdracht aan een kind kan de verkoopprijs vervol-
gens weer afhankelijk zijn van de mate waarin de overnemer afhankelijk is van de ver-
koopopbrengst voor zijn pensioen of van de mate waarin de overdrager de andere kinde-
ren rechtvaardig wil behandelen.720 Breembroek e.a. geven aan dat ondernemers in de 
agrarische sector de voortzetting van het bedrijf veelal belangrijker vinden dan de prijs 
waarvoor het wordt overgedragen; de emotionele waarde telt zwaarder dan de markt-
waarde.721

5.7.4 Het vinden van een koper

Het vinden van een geschikte wederpartij wordt in veel onderzoeken als groot knelpunt 
genoemd. Uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken blijkt bijvoorbeeld 
dat 21% van de eigenaren van familiebedrijven het vinden van een opvolger als knelpunt 
noemt.722 Ook dga’s noemen het vinden van een geschikte koper als grootste probleem-
punt. Uit de DGA-barometer 2003 blijkt dat 35% van de dga’s het vinden van een financieel 
draagkrachtige koper als knelpunt ziet.723 32% van de dga’s noemt als probleempunt het 

716 Ter onderbouwing van deze stelling verwijst hij naar S. Kaplan & R. Ruback, ‘The market pricing 
of cash flow forecast: discountend cash-flow vs. the method of “comparables”’, Journal of Applied 
Corporate Finance, jrg. 8, nr. 4, 1996, p. 45-60.

717 Van de Kimmenade 2003, p. 162-164.
718 HR 1 februari 2002, V-N 2002/51.16 met betrekking tot de waardering van een onderneming die 

werkzaam is op een conjunctuurgevoelig terrein. In gelijke zin HR 25 april 2003, V-N 2003/23.14, 
met betrekking tot de waardebepaling van goodwill bij een jonge onderneming. Hof Arnhem 
daarentegen stond in een andere procedure wel toe dat de dcf-methode werd gebruikt (Hof Arn-
hem 31 oktober 2002, V-N 2003/11.17). In deze procedure ging het echter om de gecorrigeerde ver-
vangingswaarde voor de WOZ van een geprivatiseerde sportaccommodatie.

719 Laatstelijk besluit van de staatssecretaris van Financiën van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M, NTFR 
2011/1142, onderdeel 7.4. Omdat deze uitgangspunten alleen worden gegeven voor de akkerbouw 
en de veeteelt, is het onduidelijk of en hoe deze methode bij andere bedrijven moet worden toe-
gepast.

720 Zie ook Van der Eijk, Flören & Jansen 2004, p. 51-54 en p. 59.
721 Breembroek e.a. 2007, p. 61.
722 Ondernemerschapsmonitor maart 2000, p. 14.
723 NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.3. In de detailhandel non-food is dit percentage het 

hoogst, namelijk 48%. dga’s met kleine bedrijven (1-4 werknemers) zien het vinden van een draag-
krachtige koper minder als een probleempunt (29%). Volgens de onderzoekster komt dat waar-
schijnlijk door de lagere overnamesom.
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vinden van een potentiële koper.724 Als de dga daadwerkelijk verkoopplannen heeft, stijgt 
dit percentage zelfs naar 43. Ook volgens het EIM heeft een aanzienlijk deel van op het 
oog gezonde bedrijven problemen met het vinden van een geschikte opvolger; 15% van de 
bedrijven is langer dan vijf jaar bezig met het vinden van een geschikte opvolger.725 Vol-
gens Kikkert heeft een en ander te maken met het feit dat een groeiend aantal onderne-
mers denkt aan verkoop aan een ander bedrijf in plaats van aan familieopvolging. Bij het 
vinden van een koper spelen volgens hem drie problemen.726 Ten eerste zijn niet alle 
bedrijven even eenvoudig verkoopbaar, bijvoorbeeld omdat de waarde afhankelijk is van 
de kennis en kunde van de ondernemer. Zie hierover nader de vorige paragraaf. Ten 
tweede is het aanbod groter dan de vraag en ten derde is de markt voor aan- en verkoop 
van ondernemingen niet transparant.

Dat het aanbod groter is dan de vraag, komt mede omdat aspirant-ondernemers eerder 
denken aan de start van een onderneming dan aan de overname van een bestaande onder-
neming. Uit de Europabarometer 2009 blijkt bijvoorbeeld dat 29% van de aspirant-onder-
nemers in Nederland denkt aan de overname van een bestaande onderneming, tegen 49% 
die een eigen bedrijf wil starten.727 Overigens is in 2009 wel een kleine toename te zien 
ten opzichte van de situatie in 2007, waar 26% van de ondervraagden erover dachten om 
een onderneming over te nemen. Opvallend is daarbij ook dat 60% van de ondervraagden 
een onderneming wil gaan starten, terwijl dit in 2009 is gezakt naar 49%.728 Het aantal 
ondervraagden dat een onderneming wil gaan drijven, is in zijn totaliteit dus afgenomen 
van 86% naar 78%, terwijl de gedachte om een onderneming over te nemen daarbij is toe-
genomen van 26% naar 29%. Dit zou erop kunnen duiden dat ondernemers zich bewuster 
worden van de mogelijkheid om een onderneming over te nemen.729 De Commissie is in 
ieder geval van mening dat het belangrijk is om ondernemers te attenderen op de moge-
lijkheid om een onderneming te starten via een overname.730 Hartog & Wennekers menen 
dat de aanstaande pensionering van vele gevestigde ondernemers uit de babyboomgene-
ratie ambitieuze nieuwe ondernemers een geweldige kans biedt om via een bedrijfsover-
dracht een vliegende start te maken. Het beleid zou volgens hen meer kunnen doen om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen.731 Overigens blijkt uit ander onderzoek dat er wel 
overnamekandidaten zijn; 40% van de jonge bestaande ondernemers geeft bijvoorbeeld 
aan binnen twee jaar een bedrijf over te willen nemen om door te groeien.732 Het pro-
bleem is echter dat koper en verkoper elkaar niet weten te vinden. Dat brengt mij tot de 
derde door Kikkert genoemde oorzaak: de markt voor aan- en verkoop van ondernemin-
gen is niet transparant.

724 De dga’s konden meerdere knelpunten noemen.
725 EIM november 2007 (Meijaard), p. 5.
726 Kikkert 2003, D3-D4. Zie ook Verslag Expertgroep EU mei 2006, p. 5.
727 19% is in geen van beide geïnteresseerd en 4% heeft geen antwoord gegeven. Van de respondenten 

die eerder ondernemingsactiviteiten hebben verricht, ligt de verhouding 26% tegenover 60%. Zij 
zijn dus iets minder geïnteresseerd in het overnemen van een bestaande onderneming, maar wel 
meer geïnteresseerd in het (überhaupt) starten van een onderneming. Dat meer interesse bestaat 
in het starten van een nieuwe onderneming in plaats van in het overnemen van een bestaande 
onderneming is een tendens die in alle landen van Europese Unie optreedt. Flash Eurobarometer 
283 (Entrepreneurship) 2009, p. 64.

728 Zie vorige noot p. 65.
729 Of dit daadwerkelijk het geval is, zal moeten worden afgewacht. Ook in 2003 (34%) was de bereid-

heid om een onderneming over te nemen gestegen ten opzichte van het jaar 2001 (29%), terwijl 
deze toename in 2004 weer volledig teniet was gegaan (28%). Flash Eurobarometer 160 (Entrepre-
neurship) 2004, p. 41.

730 EC, Final report MAP 2002 project, 2003, p. 7. 
731 EIM maart 2011 (Hartog & Wennekers), p. 186. 
732 Rapport Jong MKB-Nederland 2005.
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Langman & Lugt geven aan dat het lang niet altijd lukt om een geschikte opvolger te vin-
den.733 Ook volgens Breembroek & Zemann zijn kopers slecht te vinden. Dit is volgens hen 
een extra reden om al vroegtijdig met de oriëntatie en voorbereiding van de overdracht te 
starten.734 Uit het onderzoek van NIPO uit 2001 blijkt echter dat veel ondernemers voor 
het vinden van een koper maximaal één jaar uit trekken (§ 5.3.3.4).735 Deze termijn lijkt 
kort, aangezien tegelijkertijd 35% van de ondernemers aangeeft niet te weten hoe hij op 
zoek moet gaan naar een geschikte koper. De overige 65% geeft zeer diverse zoekmoge-
lijkheden, waarvan netwerk/relaties (18%), brancheorganisaties (11%), adverteren (8%) en 
de KvK (7%) het hoogst scoren. Deze mogelijkheden werden overigens pas genoemd nadat 
zij door de onderzoekers als zoekmogelijkheden werden aangegeven. Spontaan kunnen 
de ondernemers weinig zoekmogelijkheden noemen.736

Weliswaar zijn veel potentiële kopers en verkopers opgenomen in bestanden van banken, 
accountants en adviseurs, maar die weten elkaar niet te vinden. Langman & Lugt menen 
dat een bedrijvenmakelaar uitkomst kan bieden voor ondernemers die geen potentiële 
opvolger in hun netwerk hebben. Zij realiseren zich echter ook dat dit vooral voor klei-
nere bedrijven relatief hoge kosten met zich meebrengt.737 Ook het internet zou uitkomst 
kunnen bieden. Inmiddels bestaan er in Nederland veel internetdatabanken waar kopers 
en verkopers van ondernemingen elkaar zouden kunnen vinden. Vanwege de verschei-
denheid aan databanken bestaat er echter weinig transparantie. De deskundigengroep 
van de EU is dan ook van mening dat de diverse databanken zouden moeten worden 
samengevoegd tot één grote databank om zo de transparantie te vergroten.738 Indien dat 
niet mogelijk blijkt te zijn, moet in ieder geval overwogen worden om een nationaal por-
taal voor al deze databanken op te richten.739 De deskundigengroep van de EU ziet dit pri-
mair als een taak voor een (semi)overheidslichaam, zoals een KvK.740 De groep beschouwt 
een neutrale en betrouwbare hostorganisatie als een bepalende factor voor het welslagen 
van een databank. Het is dan ook opvallend dat in Nederland net de omgekeerde weg 
wordt gevolgd. Met ingang van 1 januari 2008 heeft de KvK namelijk zijn in 2002 gestarte 
internetdatabank overgedragen aan een commercieel bedrijf.741 Met 11.000 geregis-
treerde gebruikers en 35.000 bezoekers per maand is dat doel volgens de KvK bereikt en 

733 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 5
734 GIBO 2002 (Breembroek & Zemann), p. 18. 
735 NIPO 2001 (Kerstens), § 3. 
736 De cijfers uit dit onderzoek stammen uit 2001. Aangezien de overheid en bijvoorbeeld de KvK de 

bedrijfsoverdracht steeds meer onder de aandacht van ondernemers hebben gebracht, is het 
mogelijk dat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek anno 2011 gunstiger zullen zijn. De KvK 
startte bijvoorbeeld in 2002 een ondernemingsbeurs op internet. Wanneer een (ver)koper zich 
aanmeldde, werd hij direct gekoppeld aan een adviseur van de KvK. In diverse landen bestaan er 
ook overdrachtsmarkten. Zie voor een overzicht Eindverslag deskundigengroep EU, p. 74-77.

737 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 24.
738 EC, Final report MAP 2002 project, 2003, p. 6.
739 Verslag Expertgroep EU mei 2006, p. 7.
740 EC, Final report MAP 2002 project, 2003, p. 6.
741 Op initiatief van de KvK en in samenwerking met marktpartijen als Rabobank, NOvAA, MKB-advi-

seurs en Diligence verscheen bijvoorbeeld in 2002 een ondernemingsbeurs op internet. Wanneer 
een (ver)koper zich aanmeldde, werd hij direct gekoppeld aan een adviseur van de KvK. In diverse 
landen bestaan er ook overdrachtsmarkten. Soortgelijke ondernemingsbeurzen bestaan ook in 
Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Oostenrijk. De databank van de 
KvK kreeg de kwalificatie ‘goede praktijk’ van de deskundigengroep van de EU. Eindverslag des-
kundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 74-77. In 2008 is de databank overigens overgedra-
gen aan een commerciële partij.
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is de Ondernemingsbeurs per 1 januari 2008 overgedragen aan een particulier bedrijf.742 
Verbunt merkt ter zake op:743

‘Verder is het van belang dat er geen transparante markt is; kopers en verkopers 
weten elkaar niet te vinden. Er bestaat geen adressenbestand van (potentiële) 
overnemers en overdragers. Wel heeft de KvK alle 55+ ondernemers benaderd. 
Degene die hebben gereageerd, leveren gegevens en informatie over de over-
dracht, maar het zegt weinig omdat we niets weten van de groep die niet heeft 
gereageerd. Dit kunnen ook ondernemers zijn waarbij de overdracht niet goed 
is gegaan, omdat dat degene zijn die er niet over willen praten. De succesvolle 
overdragers zullen juist wel willen reageren. Het probleem van het ontbreken 
van een transparante markt wordt, net als het financieringsprobleem, onvol-
doende bestreden door het ministerie van Economische Zaken omdat uit onder-
zoek van het EIM zou blijken dat de markt wel transparant is en er dus een opti-
male prijsvorming tot stand komt.’

Naast de drie door Kikkert genoemde oorzaken is een andere belangrijke oorzaak voor het 
feit dat kopers en verkopers elkaar niet weten te vinden, dat een verkoper zijn onderne-
ming niet in de etalage wil zetten.744 Er zijn meerdere redenen waarom een ondernemer 
dat niet wil doen. Ten eerste is hij bang dat leveranciers contracten niet willen verlengen 
of andere eisen gaan stellen aan de leveringsvoorwaarden. Ten tweede mag het personeel 
niet op de hoogte komen, omdat zij dan wellicht op zoek gaan naar een nieuwe baan. 
Klanten ten slotte mogen het al helemaal niet weten, omdat zij op zoek zouden kunnen 
gaan naar een nieuw bedrijf dat dezelfde producten of diensten levert. De ondernemer 
houdt het liever stil, waardoor hij binnen zijn eigen netwerk niet op zoek kan gaan naar 
een geschikte kandidaat. Kopers lopen volgens Van Rijk tegen min of meer dezelfde pro-
blemen aan. Zij meent dat een landelijk dekkend netwerk deze problemen kan verhelpen. 
Om toegang te krijgen tot deze landelijke databank, zou een inschrijfgeld moeten worden 
gevraagd om nieuwsgierigen buiten de deur te houden.745 De Expertgroep van de EU geeft 
ook aan dat anonimiteit voor de meeste potentiële overdragers en voor sommige potenti-
ele kopers van groot belang is.746 Haar advies is dat databanken maatregelen treffen die 
deze anonimiteit, indien gewenst, waarborgen.

Naar het effect van de databanken op het bijeenbrengen van koper en verkoper, is bij mijn 
weten geen onderzoek gedaan. Wat uit onderzoek wel blijkt, is dat kopers en verkopers 
elkaar in hoofdzaak vinden omdat ze elkaar op de een of andere manier kennen.747 Zo 
blijkt uit onderzoek onder jonge ondernemers in het MKB dat 46% van degenen die een 
bedrijf hebben overgenomen aan het bedrijf kwam via eigen relaties en 33% via hun eigen 
netwerk.748 Uit het onderzoek van Van Teeffelen onder overdragers blijkt overigens dat 
voor het overnameproces vooral de relatie tussen verkoper en opvolger van belang is en 

742 Bron www.kvk.nl geraadpleegd augustus 2008. Opvallend is overigens dat uit onderzoek uit 2005 
onder jonge ondernemers in het MKB die een bedrijf hebben overgenomen blijkt, dat zij slechts 
in 5% van de gevallen een bedrijf aangedragen hebben gekregen via de KvK (tegenover 79% via 
relaties en netwerk). Rapport Jong MKB-Nederland 2005, p. 8-9. Overigens heeft het Ministerie van 
Economische Zaken in samenwerking met MKB-Nederland de site www.koopjeeigenbedrijf.nl 
gelanceerd in maart 2007. Op deze site zijn diverse doorklikfuncties aanwezig naar bestaande 
databanken.

743 Verbunt 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
744 Van Rijk 2003 D22-23. In gelijke zin LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 24. In gelijke 

zin Verslag Expertgroep EU mei 2006, p. 16.
745 Van Rijk 2003 D22-23. Ook de Bedrijvendatabank vraagt geld voor het benaderen van de daar 

beschikbare gegevens en informatie. Abonnees hebben onbeperkt toegang tot deze databank, 
voor een vast bedrag per jaar (€ 299 in 2008). De overnemer kan vervolgens zonder bemiddelings-
kosten of provisie direct zaken doen met de aanbieder van een profiel. 

746 Verslag Expertgroep EU mei 2006, p. 7.
747 Hogeschool Utrecht/KvK 2007 (Van Teeffelen (red.)), p. 2.
748 Rapport Jong MKB-Nederland 2005, p. 8-9.
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ook belangrijker is dan de familieband tussen voorganger en opvolger.749 Bekend zijn met 
de opvolger scoort beter op de duur van het overnameproces, de overdrachtsprijs en de 
tevredenheid is.750 Deze uitkomsten zijn volgens Van Teeffelen van belang voor accoun-
tants en overnameadviseurs. Zij kunnen voor een opvolger het beste zoeken in de directe 
omgeving van de verkopende partij.751

5.7.5 Informatieasymmetrie

De overdrager is veel beter op de hoogte van de situatie waarin zijn bedrijf zich bevindt 
dan een koper.752 Zeker bij een MBI is dat het geval, maar ook bij familieoverdrachten en 
bij MBO’s valt niet uit te sluiten dat de overnemer voor verrassingen komt te staan:753

‘In de economie wordt dit verschijnsel informatie-asymmetrie genoemd. Gevolg 
van deze asymmetrie is dat bedrijven minder opbrengen dan ze waard zijn, 
omdat de koper een vergoeding wil voor het risico dat hij met de koop neemt.’

De meest voorkomende lijken in de kast zijn volgens Langman & Lugt pensioenlijken. 
Daarnaast kunnen er problemen verborgen zijn in de contracten met afnemers of leveran-
ciers. De overnemer doet er volgens hen dan ook verstandig aan om een goede due dili-
gence te laten uitvoeren. Dit brengt echter weer kosten met zich mee die bij kleine onder-
nemingen relatief zwaarder zullen drukken.754 Ook de financier van de overnemer heeft 
een informatieachterstand ten opzichte van de overdrager. Het EIM kwalificeert de markt 
voor bedrijfsoverdrachten dan ook als een moeilijke markt met veel asymmetrische infor-
matie.755 De problemen die door de informatieasymmetrie kunnen spelen bij de financie-
ring van de bedrijfsoverdracht komen aan de orde in § 6.4.2.

5.7.6 Financiering

Bij de overname van een onderneming heeft de overnemer startkapitaal nodig om het 
gebouw, de inventaris, de voorraad en de goodwill over te nemen. Overnemers maken in 
bijna 70% van de gevallen gebruik van geleend geld om het benodigde kapitaal bijeen te 
krijgen.756 Het verkrijgen van deze financiering wordt door de overnemer regelmatig als 
hinderpaal genoemd bij een bedrijfsoverdracht.757 Steeds meer ondernemers zien het vin-
den van een draagkrachtige opvolger dan ook als een probleem.758 Het EIM geeft aan dat 
de toegang tot financiering een belangrijk struikelblok is bij de bedrijfsopvolging.759 Aan 

749 Van Teeffelen 2010, p. 66 en p. 110. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder ondernemingen 
met maximaal 50 werknemers waarvan meer dan 50% van de eigendom is overgedragen.

750 Voor kopers hoeft het echter niet altijd een voordeel te zijn de verkopende partij te kennen: het 
vertraagt de overdracht en de aankoopprijs kan hoger uitvallen. Van Teeffelen 2010, p. 66 en 
p. 113.

751 Van Teeffelen 2010, p. 67 en p. 112.
752 Verslag Expertgroep EU mei 2006, p. 16.
753 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 6 en 25.
754 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 25.
755 EIM Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008, p. 109. Bijlage bij Kamerstukken II, 2009-

2010, 30 991, nr. 5.
756 EIM oktober 2006 (Oudmaijer), p. 10. Starters hebben in 60% van de gevallen een financiering 

nodig. Overigens geven 16% van de overnemers aan een knelpunt te zien in de liquiditeitspositie, 
tegenover 19% van de startende ondernemers (p. 15). 

757 Flören 2002, p. 44; Faber 2003, D10 en Warmerdam 2003, D31. Ook als geen sprake is van een 
bedrijfsoverdracht wordt de financiering als knelpunt genoemd. In een onderzoek van het EIM 
noemt 7% van de ondernemers MKB dit knelpunt. Ter vergelijking: de ondernemers vinden admi-
nistratieve lasten verreweg het grootste knelpunt (53%), gevolgd door de beschikbaarheid van per-
soneel (20%). De financiering neemt de vierde plaats in. EIM juli 2008 (Timmermans), p. 4-5.

758 35% in 2003, tegen 10% in 1998. NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.3. 
759 EIM Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008, p. 109. Bijlage bij Kamerstukken II, 2009-

2010, 30 991, nr. 5.
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de financieringsproblemen bij een bedrijfsopvolging, de mate waarin zij zich voordoen en 
de mogelijke oplossingen daarvoor wordt apart aandacht besteed in hoofdstuk 6. De reden 
daarvoor is dat de belasting die is verschuldigd ter zake van een bedrijfsopvolging, onder-
deel uitmaakt van het financieringsvraagstuk (zie uitgebreider § 5.7.10.2. De mogelijke 
financieringsproblemen die zich bij de financiering kunnen voordoen, vormen de kern 
van dit onderzoek.

5.7.7 Het afrekenen met de fiscus

Een bedrijfsoverdracht gaat mogelijk gepaard met belastingheffing. Dit geldt zowel voor 
de overdrager (inkomstenbelasting) als voor de overnemer (overdrachtsbelasting of 
schenk- of erfbelasting).

Voor de overdrager geldt dat hij de koopsom die hij van de overdrager ontvangt, deels zal 
moeten gebruiken voor het betalen van zijn inkomstenbelasting. Hierdoor ontstaat een 
fiscale wig tussen de kosten van de koper en de opbrengst voor de verkoper:760

‘Dit kan een struikelblok vormen voor de onderhandelingen, ook al omdat ver-
kopers vaak door middel van achtergestelde leningen bijdragen in de financie-
ring van de overnamesom. De mogelijkheden daarvoor zijn uiteraard minder 
als de netto opbrengst van de verkoop lager uitvalt.’

Volgens Langmann & Lugt is dit bezwaar in fiscaal opzicht lastig te ondervangen:761

‘Fiscale en stille reserves impliceren uitstel van belastingheffing. Als van uitstel 
afstel zou kunnen komen, wordt dat uitstel wel heel aantrekkelijk gemaakt. In 
het algemeen vormt de heffing over de stakingswinst bovendien geen onover-
komelijke probleem. De verkoop van de onderneming of de activa levert 
immers meestal ook de middelen op waarmee de stakende ondernemer met de 
fiscus kan afrekenen. Wie veel belasting betaalt, houdt ook veel geld over.’

Hierover kan overigens ook nog worden opgemerkt dat in de IW 1990 uitstelfaciliteiten 
zijn opgenomen voor de inkomstenbelasting, die tegemoet moeten komen aan het pro-
bleem van de fiscale wig die Langman & Lugt hier signaleren. De overdrager van een IB-
onderneming kan op grond van art. 25, lid 18 en 19, IW 1990 voor maximaal tien jaar ren-
teloos uitstel krijgen in de situatie waarin de overnemer de koopsom schuldig blijft. Het-
zelfde geldt voor de overdracht van aanmerkelijkbelangaandelen tegen schuldigerken-
ning (art. 25, lid 9, IW 1990). Daarnaast kan worden gewezen op de niet-belastinggerela-
teerde kredietfaciliteiten die zijn beschreven in hoofdstuk 4. Deze maatregelen stellen de 
overnemer in staat om een krediet te verkrijgen voor zover hij onvoldoende zekerheid 
kan stellen. Indien de overnemer de overdrachtsprijs daardoor kan financieren, is hij in 
staat om de overdrager te betalen. Daarmee is het gesignaleerde probleem ook opgelost.

De overnemer kan te maken krijgen met de heffing van overdrachtsbelasting of schenk- 
of erfbelasting. Hij moet wellicht ter voldoening van deze belastingen middelen aan de 
onderneming onttrekken. Dit kan problemen opleveren voor de continuïteit van de 
onderneming. Ook daarvoor zijn fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten getroffen en kan 
gebruik worden gemaakt van de niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteiten.

Aan het financieringsprobleem dat de belastingheffing mogelijk tot gevolg heeft, wordt 
nader aandacht besteed in § 5.7.10.2.

760 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 26. Het zou kunnen dat deze afdracht invloed 
heeft op de hoogte van de prijs. Vanuit emotioneel oogpunt zou de overdrager mogelijk een 
hogere prijs willen ontvangen indien hij een deel van de koopsom ‘kwijtraakt’ aan de fiscus.

761 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 26 en 27.
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5.7.8 Omvang van de onderneming

De mate waarin de in de vorige paragrafen genoemde problemen zich kunnen en zullen 
voordoen, is mede afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Naarmate de bedrijven gro-
ter zijn, neemt de complexiteit aan de ene kant toe.762 Aan de andere kant zien grote 
bedrijven de bedrijfsoverdracht eerder als onderdeel van de bedrijfsvoering. Emotionele 
problemen worden vaker terzijde geschoven wegens de verstrekkende economische en 
financiële gevolgen van de overdracht. Bovendien hebben zij eigen specialisten, die kun-
nen assisteren bij de bedrijfsoverdracht en als die er niet zijn, huren ze expertise in. Veel 
eigenaren van kleine bedrijven daarentegen zijn vaak meewerkend voorman en zijn zich 
veelal niet bewust van het continuïteitsvraagstuk. Zij kunnen of willen geen tijd vrij 
maken om de bedrijfsoverdracht zorgvuldig te plannen.763 Vooral ondernemers die alleen 
zijn begonnen en die weinig personeel met een hogere opleiding in dienst hebben, ont-
breekt het soms aan de noodzakelijke reflectie voor een bedrijfsoverdracht.764 Uit onder-
zoek blijkt dat kleine ondernemingen vaak huiverig zijn om expertise in te huren.765 
Kleine bedrijven geven aan dat de kosten niet opwegen tegen de meerwaarde van de advi-
seur. Doordat kleine ondernemers de kosten al snel te hoog vinden, besteden met name 
gespecialiseerde adviseurs weinig aandacht aan deze groep.766 Uit onderzoek blijkt verder 
dat intermediairs zich niet richten tot micro-ondernemingen (0-9 werknemers) en/of tot 
transacties onder € 250.000.767 Juist het feit dat kleine ondernemingen zich specialistisch 
advies niet kunnen veroorloven, maakt dat zij zich slecht voorbereiden. Hierdoor kunnen 
zij in de overdrachtsfase aan de ene kant kopje-onder gaan, ondanks dat zij op zich levens-
vatbaar zijn.768 Aan de andere kant blijkt uit onderzoek van Van Teeffelen dat juist kleine 
ondernemingen zonder personeel weinig problemen hebben bij de bedrijfsopvolging. Bij 
deze ondernemingen moet volgens hem dan ook niet zozeer de nadruk worden gelegd op 
het treffen van goede voorbereidingen.769

5.7.9 Familiebedrijven

Familiebedrijven kunnen specifieke problemen hebben met hun bedrijfsoverdracht van-
wege de betrokkenheid en loyaliteit en ook de verstrengeling tussen eigendom en familie. 
Deze kenmerken hebben niet alleen voordelen, maar ook nadelen. Beide kenmerken heb 
ik in § 5.6.4 reeds genoemd. Hier noem ik nog een keer de nadelen die extra naar voren 
kunnen komen bij een bedrijfsoverdracht: (1) de directeur kan moeilijk afscheid nemen 
van zijn bedrijf, wat de bedrijfsopvolging extra emotioneel beladen maakt en de doorstro-
ming van talent bemoeilijkt. Er moet ook opvolging in eigendom plaatsvinden, maar het 
ontbreekt aan een planmatige aanpak en (2) de beoogde opvolger(s) heeft (hebben) geen 
leiderschapskwaliteiten.770 Vanwege deze specifieke problemen en het feit dat de risico’s 
bij een noodopvolging (bijvoorbeeld dood en ziekte) groter zijn bij een familiebedrijf, pleit 
de Expertgroep Familiebedrijven er dan ook voor dat de overheid bij haar voorlichting aan 
ondernemers met betrekking tot hun bedrijfsoverdracht apart aandacht besteedt aan 

762 Kikkert 2003, D4.
763 Eigenaren van grote bedrijven worden tegenwoordig gemakkelijker en vaker geassisteerd door 

specialisten. Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 12-13.
764 Kikkert 2003, D4. Uit onderzoek blijkt verder dat er indicaties zijn dat de bedrijfsopvolging van 

een eenmanszaak minder vaak succesvol verlopen dan bv’s. Hogeschool Utrecht/KvK (Van Teeffe-
len), maart 2010, p. 2. De onderzoeker merkt op dat gezien de beperkte omvang van de steekproef 
voorzichtigheid met de reikwijdte van de conclusies geboden is. 

765 Wils & Oostdijk 2002. In gelijke zin Y. Haane in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 32. 
Haane geeft als extra complicatie de ondoorzichtigheid van de markt van consultants. 

766 Kikkert 2003, D4. 
767 De intermediairs vragen € 100 per uur en 2-5% succesfee.
768 Commissie Overnameplatformen, mei 2006, p. 10.
769 Van Teeffelen 2010, p. 101.
770 Flören 2002, p. 24-25. Zie ook Expertgroep Familiebedrijven 2007, p. 11 en 13.
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familiebedrijven. In het Overdrachtspakket zou bijvoorbeeld een apart stappenplan voor 
de bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf kunnen worden opgenomen.

Volgens het Ministerie van Economische Zaken hebben familiebedrijven dezelfde proble-
men als andere bedrijven. De bedrijfsopvolging vormt daar een uitzondering op; telkens 
weer blijkt dat de bedrijfsopvolging een bijzonder gevoelig terrein is.771 Hiermee wordt 
overigens gedoeld op het niet of te laat bezig zijn met de bedrijfsopvolging en op het vin-
den van een goede bedrijfsopvolger en niet zozeer op de financiële positie van het fami-
liebedrijf.772

Met de continuïteit van het familiebedrijf is het volgens Van de Kimmenade overigens 
slecht gesteld. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat slechts 33% de eerste generatie over-
leeft. De helft (16%) daarvan gaat verloren tijdens de overgang naar de tweede generatie 
en nog weer eens de helft daarvan houdt op te bestaan tijdens de periode van de tweede 
generatie. Van de Kimmenade noemt daarvoor drie oorzaken.773

1. Er wordt niet of onvoldoende adequaat gereageerd op de veranderingen in de markt.

‘Terwijl bij beursgenoteerde bedrijven de opvolger vaak afrekent met de strate-
gie van de vorige leider heeft het familiebedrijf vaak de neiging alles bij het 
oude te laten.’

2. De overlapping tussen het bedrijf en de familie.

‘Waar bij de start van het bedrijf alles gericht is op de overleving van het bedrijf 
en de uitbouw daarvan, gaat naar verloop van tijd de aandacht meer naar de 
onderlinge, menselijke relaties tussen de familieleden. Respect, trots en jaloezie 
worden zaken waarop de familieleden zich richten en men gaat daarbij voorbij 
aan de doelstellingen van het bedrijf. (…) Ook de verhouding tussen ouders en 
kinderen, in hun drang naar onafhankelijkheid, kan een probleem bij de opvol-
ging geven.’

3. Gemis aan visie en strategie

De belangrijkste oorzaak voor het ten onder gaan van familiebedrijven is volgens Van de 
Kimmenade het duidelijke gemis aan visie en strategie voor de toekomst van zowel het 
bedrijf als de familie.

5.7.10 Plaats van de fiscaliteit tussen de knelpunten

5.7.10.1 Fiscaliteit vormt een bescheiden knelpunt
Het afrekenen met de fiscus wordt door overdragers als knelpunt genoemd, maar is zeker 
niet het grootste knelpunt dat speelt bij een bedrijfsoverdracht. In onderzoek van het 
Ministerie van Economische Zaken noemt 8% van de eigenaren van familiebedrijven de 
fiscaliteit als knelpunt, tegenover bijvoorbeeld 21% het vinden van een geschikte opvol-

771 Ondernemerschapsmonitor maart 2000, p. 13.
772 Ondernemerschapsmonitor maart 2000, p. 15. Zie ook Kamerstukken II, 2008-2009, 31 700 XIII, 

nr. 7, p. 2.
773 Van de Kimmenade 2003, p. 40.
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ger.774 Volgens een onderzoek van de GIBO-groep heeft 12% van de MKB-ondernemers die 
hun onderneming hebben overgedragen de verdeling binnen de familie respectievelijk 
belastingtechnische zaken als knelpunten genoemd, tegenover 26% dat de persoonlijke 
relatie met de overnemer en personeelsproblemen noemt.775 Voor 10% speelden financi-
ele knelpunten een belangrijke rol, gevolgd door 8% fiscale knelpunten en 6% juridische 
knelpunten. Het financiële knelpunt heeft volgens de onderzoekers waarschijnlijk te 
maken met de huiver om extern kapitaal aan te trekken.776 Uit de DGA-barometer 2003 
ten slotte blijkt dat 15% van de ondernemers de fiscaliteit als probleem ziet, waar 35% het 
vinden van een draagkrachtige koper als probleem ervaart en 32% het vinden van een 
potentiële koper.777 Achten, Flören & Wijers geven in deze zin ook aan dat:778

‘(…) fiscale randvoorwaarden (…) uitermate belangrijk [zijn], maar niet het 
belangrijkste. De kern van de bedrijfsopvolging is dat het familiebedrijf op har-
monische wijze van generatie op generatie over gaat’.

In meer algemene onderzoeken naar knelpunten bij ondernemers wordt de fiscaliteit niet 
spontaan als knelpunten genoemd.779 In een onderzoek van het EIM naar maatschappe-
lijke knelpunten bij bedrijven uit 2002 lijkt de fiscaliteit als knelpunt echter wel hoog te 
scoren.780 In dat onderzoek zijn aan bedrijven 33 vooraf vastgestelde knelpunten ter pri-
oritering voorgelegd. Het voorgelegde knelpunt ‘de hoge fiscale aanslag bij overdracht van 
een bedrijf van ouders op kinderen’ is door de bedrijven op de achtste plaats geposteerd, 
hetgeen hoog is te noemen. Hierbij moet echter worden bedacht dat de knelpunten vooraf 
werden voorgelegd en dus niet spontaan werden genoemd. Naar mijn mening is de lijst 
van voorgelegde knelpunten dusdanig samengesteld dat op voorhand kon worden ver-

774 Het ministerie verwacht voor de jaren na 2000 een afname van het percentage van 8 in verband 
met de invoering van de geruisloze doorschuifregeling in de winstsfeer buiten de familie. Onder-
nemerschapsmonitor maart 2000, p. 14. De verplichte drie jaar samenwerkingsperiode, die aan 
de doorschuifregeling is verbonden, lijkt echter aan deze optimistische verwachting in de weg te 
staan. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat deze voorwaarde in de praktijk als groot knelpunt 
wordt gezien. Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.5.3.1. Zie ook Warmerdam, die van 
mening is dat de samenwerkingsperiode een knelpunt vormt en dat de geruisloze doorschuiving 
bijna alleen binnen de familie plaatsvindt. Geen enkele potentiële koper accepteert het volgens 
Warmerdam dat iemand nog drie jaar meedraait. Warmerdam 2003, D31. De deskundigengroep 
van de EU acht de samenwerkingsperiode van drie jaar bijzonder streng. Eindverslag deskundi-
gengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 41. 

775 GIBO 2002 (Breembroek & Zemann), p. 13.
776 Ondernemerschapsmonitor maart 2000, p. 14. Zie ook Expertgroep Familiebedrijven 2007, p. 13. 

Zie verder § 6.3.5 en § 6.4.6.
777 NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.2.
778 Achten, Flören & Wijers 1998, p. 8.
779 De administratieve lasten (wetgeving, Belastingdienst, vergunningen, papierwerk en milieuregel-

geving) scoren het hoogst als knelpunt bij de MKB-bedrijven (53%). EIM juli 2008 (Timmermans), 
p. 4-5. 

780 EIM augustus 2002 (Bruins, Mosselman & Overweel).
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wacht dat bepaalde knelpunten hoger zouden scoren dan andere knelpunten.781 Van de 
‘zwaardere’ knelpunten scoort de fiscaliteit niet hoog.

5.7.10.2 Verschuldigde belasting onderdeel van het financieringsprobleem
Hiervoor is aangegeven dat de fiscaliteit als knelpunt bij een bedrijfsopvolging een 
bescheiden plaats inneemt. Het vinden van een juiste opvolger en het verkrijgen van een 
financiering worden veel vaker als knelpunt genoemd.782 De verschuldigde belasting is 
echter te beschouwen als een onderdeel van het financieringsprobleem. Zo leidt de over-
dracht bij de overdrager in de meeste gevallen tot heffing van inkomstenbelasting. Het 
verschuldigd zijn van inkomstenbelasting heeft geen gevolgen voor de (objectieve) 
omvang van de koopsom. Deze koopsom wordt immers bepaald door de waarde van de 
onderneming en niet door de eventueel door de overnemer verschuldigde inkomstenbe-
lasting. De overdrager kan de inkomstenbelasting voldoen uit de koopsom die hij voor de 
onderneming ontvangt. In het geval dat de overnemer de koopsom echter niet kan finan-
cieren, kan de overdrager mogelijk ook zijn inkomstenbelasting niet betalen. In een der-
gelijke situatie ontstaat bij de overdrager ook een – afgeleid – financieringsprobleem. 
Voor de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting geldt dat deze heffingen wel 
van invloed zijn op de omvang van de ‘koopsom’ van de onderneming. In geval van schen-
king of vererving wordt de overnameprijs van de overnemer volledig veroorzaakt door de 
verschuldigde belasting. In geval van koop leidt het eventueel daarbij verschuldigd zijn 
van overdrachtsbelasting tot een verhoging van de koopsom. De koper is naast de koop-
som voor de onderneming immers ook overdrachtsbelasting verschuldigd.

Uit het vorenstaande blijkt dat een eventueel financieringsprobleem speelt bij de overne-
mer. De overdrager heeft een afgeleid financieringsprobleem met betrekking tot de door 
hem verschuldigde inkomstenbelasting.783 Een afgeleid financieringsprobleem doet zich 
ook voor ter zake van de schenk- of erfbelasting in het geval van een verkrijging van een 
vordering op de voortzetter.

In het licht van het voorgaande is het enigszins verrassend dat ‘de fiscaliteit’ een beschei-
den knelpunt vormt, aangezien de financiering, en dus ook de financiering van de ter 
zake verschuldigde belasting, wel als groot knelpunt wordt genoemd. Het is aannemelijk 
dat men met het probleem ‘fiscaliteit’ de fiscale regels op het oog heeft gehad. Problemen 
ter zake van deze fiscale regels kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in het geval dat net 
voor de overdracht een bedrijfsfusie ex art. 14 Wet VPB 1969 of een besmette transactie 
zoals bedoeld in art. 15ai Wet VPB 1969 heeft plaatsgevonden. De daarbij in acht te nemen 
termijnen, kunnen de bedrijfsoverdracht op dat moment in de weg staan. Het tijdig creë-

781 De tien knelpunten die de hoogste prioritering kregen, zijn: (1) de rompslomp bij registratiepro-
cedures voor de oprichting van een bedrijf, (2) de verplichte inschrijving bij een bedrijfschap of 
een productschap met de daaraan verbonden heffing, (3) de zware of strakke eisen die worden 
gesteld aan de vorm en aan het voeren van een boekhouding, (4) het moeilijk kunnen krijgen van 
financiering bij een bank als het om kleine bedragen gaat, (5) afnemende dienstverlening door de 
banken, (6) ondoorzichtigheid van het aanbod van subsidies, (7) de rompslomp bij het verkrijgen 
van subsidies, (8) de hoge fiscale aanslag bij overdracht van een bedrijf van ouders op kinderen, 
(9) onduidelijkheid over de bestedingen van lokale belastingen en heffingen, en (10) de hoge kos-
ten die moeten worden betaald bij het aanvragen van gemeentelijke vergunningen. De tien knel-
punten die de laagste prioritering kregen, zijn: (24) slechte dienstverlening door PTT Post, (25) de 
vermindering van de openingstijden of van het aantal vestigingspunten van PTT Post, (26) de 
afhankelijkheid van KPN Telecom voor de vaste telefoonaansluiting, (27) slechte dienstverlening 
door KPN Telecom, (28) slechte dienstverlening door het energiebedrijf, (29) het gebrek aan voor-
lichting door de overheid over nieuwe regels en voorschriften, (30) onvoldoende aanbod van nota-
rissen, (31) onvoldoende aanbod van accountants, (32) de toenemende druk om als bedrijf gecer-
tificeerd te zijn, en (33) de hoge toelatingsdrempels die aan bedrijven worden gesteld bij aanbe-
stedingsprocedures.

782 Zie § 5.7.4 respectievelijk § 5.7.6. Zie ook § 5.7.8.
783 Alleen voor de inkomstenbelasting die het gevolg is van een schenking van de onderneming is dit 

niet het geval.
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ren van de juiste fiscale structuur is dan ook een vereiste.784 Gegeven het feit dat de prak-
tijk de fiscaliteit niet als een groot probleem noemt, kan men hiermee kennelijk uit de 
voeten. De verschuldigde belasting ter zake van de bedrijfsoverdracht vormt echter, als 
element van de financiering van de bedrijfsopvolging, een groter knelpunt voor de prak-
tijk.785 In dat licht kan het bestaan van de 15 bedrijfsopvolgingsfaciliteiten worden begre-
pen, hetgeen overigens nog niet betekent dat zij ‘terecht’ zijn ingevoerd.

Naar de inhoud van het financieringsprobleem – ter zake van bedrijfsoverdrachten – is 
nader onderzoek verricht in hoofdstuk 6.

5.7.11 Conclusie

Er bestaan meerdere knelpunten die bij een bedrijfsoverdracht een rol kunnen spelen. 
Het vinden van een koper en het verkrijgen van een financiering vormen belangrijke 
knelpunten. De fiscaliteit vormt wel een probleem, maar zeker niet het grootste pro-
bleem. Het is van belang dat overheid, banken, de KvK en andere belangenorganisaties 
blijven investeren in het overbrengen van kennis over bedrijfsoverdrachten. Of de over-
heid ook moet interveniëren in de markt is afhankelijk van de vraag of er sprake is van 
een marktfalen. Voor dit onderzoek is met name een eventueel marktfalen van de finan-
cieringsmarkt van belang. Hieraan wordt aandacht besteed in hoofdstuk 6.

5.8 BELANG BEDRIJFSOVERDRACHTEN VOOR DE ECONOMIE

5.8.1 Inleiding

Succesvolle eigendomswisselingen als gevolg van een bedrijfsopvolging zijn van groot 
economisch en maatschappelijk belang. In § 5.8.3 wordt hieraan aandacht besteed, waar-
bij wordt ingegaan op het belang van succesvolle bedrijfsopvolgingen in het algemeen, 
voor de werkgelegenheid (§ 5.8.3.2), de overlevingskansen van de onderneming (§ 5.8.3.3) 
en voor de omzet- en winstgroeikansen van de overgenomen bedrijven (§ 5.8.3.4). In 
§ 5.8.2 wordt eerst aandacht besteed aan enkele algemene gegevens omtrent MKB-onder-
nemingen met betrekking tot hun belang voor de economie in Nederland.

5.8.2 Belang van MKB-ondernemingen in het algemeen

Het EIM heeft onderzoek gedaan naar ondernemingen in Nederland.786 Voor de jaren 2008 
t/m 2010 is onderzocht in welke sectoren de ondernemingen werkzaam (zullen) zijn en 
welke feiten en ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan en naar verwachting zul-
len gaan voordoen. Hierbij heeft het EIM zich gericht op het MKB omdat 99% van de onder-
nemingen in Nederland actief is in het MKB. Uit dit onderzoek blijken de volgende gege-
vens en informatie.787

In Nederland zijn ongeveer 830.000 ondernemingen actief. Het merendeel van deze 
ondernemingen (circa 820.000) is actief binnen het MKB. Het MKB heeft een belangrijk 
aandeel in de totale afzet, bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid. In 2008 was het 
MKB goed voor 43% van de totale afzet van het bedrijfsleven (€ 466 miljard) en voor 49% 
van de totale bruto toegevoegde waarde (€ 227 miljard). In het MKB zijn ruim 4,1 miljoen 

784 Zie ook § 5.7.7.
785 Ik deel dan ook niet de mening van De Haan dat uit het feit dat de fiscaliteit niet als majeur knel-

punt wordt gezien een uitbreiding van de fiscale maatregelen ter zake van de belastingheffing bij 
een bedrijfsopvolging zinloos is. De Haan 2007, p. 175. Beoordeeld zal moeten worden of de finan-
cieringsproblemen ter zake van de bedrijfsopvolging dusdanig zijn dat het treffen van (belas-
ting)maatregelen ter zake van de financiering nodig is.

786 EIM oktober 2009.
787 EIM oktober 2009, p. 5.
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personen werkzaam. Dit is meer dan de helft van de totale werkgelegenheid in het 
bedrijfsleven.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van het MKB ligt met € 68.000 lager dan de arbeids-
productiviteit voor het totale bedrijfsleven. De winst per MKB-bedrijf is, na correctie van 
de beloning van de zelfstandigen, ongeveer een kwart lager dan de winst van bedrijven 
uit het grootbedrijf. De winst van het totale MKB bedraagt, na correctie van de beloning 
van de zelfstandigen, € 39 miljard. Bedrijven in het MKB investeren daarentegen evenveel 
als bedrijven uit het grootbedrijf.

De afzet in het MKB is in 2008 gegroeid met 2%. In de tweede helft van 2008 is de groei tot 
stilstand gekomen. Door verscherping van de internationale kredietcrisis in de tweede 
helft van 2008 zijn de economische omstandigheden aanmerkelijk verslechterd. Ver-
wacht wordt dat de buitenlandse afzet van het MKB in 2009 met circa 12% zal afnemen. 
Doordat Nederland circa een derde deel van zijn productie in het buitenland afzet, heeft 
dit volgens het EIM een grote negatieve impact op de productieontwikkeling van het 
Nederlandse bedrijfsleven. De binnenlandse afzet van het MKB zal naar verwachting in 
2009 dalen met 4%. Per saldo zal het MKB met een afzetdaling van 5,5% worden geconfron-
teerd. De winst zal met maar liefst 14,5% terugvallen. Ook het aantal werkenden zal (met 
67.000) flink afnemen.

5.8.3 Belang van succesvolle bedrijfsoverdrachten

5.8.3.1 Inleiding
Succesvolle eigendomswisselingen als gevolg van een bedrijfsopvolging zijn van groot 
economisch en maatschappelijk belang, zowel op micro- als op macroniveau.788 Zij vor-
men een belangrijk element van de economische dynamiek en verdienen serieuze aan-
dacht.789 Bedrijven die ter overname worden aangeboden, herbergen immers productief 
vermogen, werkgelegenheid, kennis en netwerken.790 Met betrekking tot de waarde kan 
worden opgemerkt dat naar schatting in de komende jaren € 130 tot € 150 miljard aan 
waarde zal worden overgedragen.791 Bij onnodige liquidatie gaat goodwill verloren en dat 
brengt een maatschappelijk verlies met zich mee.792 Goede bedrijfsoverdrachten hebben 
bovendien effect op de gehele keten waar de onderneming zich in bevindt, zoals de klan-
ten en de toeleveranciers. Goede overdrachten bevorderen dan ook de economische con-
tinuïteit.793 Ook worden na een bedrijfsoverdracht bestaande relaties met leveranciers, 
bank, accountant en brancheorganisatie herijkt.794 Verder vertonen diverse prestatie-indi-
catoren, zoals omvang personeel, omzet en nettobedrijfsresultaat, na de overdracht een 
stijgend verloop, zoals ook blijkt uit de volgende tabel:795

788 Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p.17.
789 Meijaard in: EIM december 2005 (Van Gennip e.a.), p. 17. 
790 Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 10 en 11; EIM oktober 2006 (Oud-

maijer), p. 5; ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 10 en Van Teeffelen 2010.
791 Expertgroep Familiebedrijven 2007, p. 7. 75% van de bedrijven wordt voortgezet. Van der Eijk, Flö-

ren & Jansen 2004, p. 35.
792 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 12.
793 Kikkert 2003, D3.
794 Van Engelenburg 2003, D18.
795 EIM november 2007 (Meijaard). Tabel gedeeltelijk ontleend aan EIM september 2006 (Snel & 

Meijaard), p. 24. De tabel die in dit laatste rapport is opgenomen, geeft nog meer cijfers en de 
resultaten worden uitgebreid besproken in hoofdstuk 8 van dat rapport. In gelijke zin Marzolla 
2000. Overigens maakt volgens Flören 10 tot 30% van alle bedrijven tijdens de bedrijfsoverdracht 
een periode van groeivertraging of zelfs krimp mee. Flören 2004.
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Tabel 5.8-1: Vergelijking prestaties verschillende typen nieuwe ondernemingen in % 
en totaal aantal starters

5.8.3.2 Werkgelegenheid
Met betrekking tot het behoud van werkgelegenheid merkt staatssecretaris Van Gennip 
in oktober 2004 bij de presentatie van het Overdrachtspakket op:796

‘Van alle faillissementen in Europa wordt 10% veroorzaakt door problemen bij 
de bedrijfsoverdracht. Wanneer ook in Nederland zoveel overdrachten zouden 
mislukken, komt dat neer op ongeveer 100.000 banen die jaarlijks verloren 
gaan.’

Langman & Lugt stellen dat in Europa bij een bedrijfsoverdracht naar schatting 5 à 7 werk-
nemers betrokken zijn. Ervan uitgaande dat in Nederland jaarlijks 3% van de bedrijven 
wordt overgedragen, zou daarmee 1,5% van de werkgelegenheid zijn gemoeid. Het zou 
volgens hen dan gaan om jaarlijks circa 220.000 personen, goed voor 200.000 arbeidsja-
ren.797 Uit Frans onderzoek blijkt dat een overname gemiddeld vijf banen in stand houdt, 
terwijl een startend bedrijf twee nieuwe banen creëert.798 Uit onderzoek van het EIM 
blijkt dat in 23% van de gevallen waarin een onderneming is overgenomen sprake is van 
een groei in de werkgelegenheid, tegen 11% bij een starter met ervaring in de branche en 
6% bij een starter zonder ervaring (tabel 5.8-1).799 Over een langere (vijfjaars)periode 
bezien, blijkt dat in Nederland grofweg 70% van de banencreatie afkomstig is van 
bestaande bedrijven en 30% van nieuwe en relatief jonge bedrijven.800 Bedrijven die tus-
sen de 30 en 35 jaar bestaan laten een stijging van de arbeidsproductiviteit zien. Volgens 
de onderzoekers kan dit vermoedelijk deels worden verklaard uit de bedrijfsopvolging:801

‘Met de komst van de nieuwe ondernemer komt er nieuwe elan en ruimte voor 
vernieuwing. Vernieuwing van bedrijven is dus goed voor de arbeidsproductivi-
teit.’

Starter 
over-
nemer

Her-
starter

Starter, 
erva-
ring 
branche 

Starter, 
zonder 
erva-
ring

Ander 
bedrijf 
erbij

Alle 
starters

Werkgelegenheidsgroei 23 7 11 6 11 11

Omzetgroei 47 28 37 43 41 38

Omzetdaling 14 18 18 20 22 19

Winst in startjaar 56 55 57 38 48 53

Winst na 3-5 jaar 67 57 66 62 75 65

796 Bron: www.ez.nl (oktober 2004). 
797 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 12.
798 Ontleend aan Kikkert 2003, D3. Ter vergelijking: in 2006 werden in Nederland 84.000 nieuwe 

bedrijven opgericht, goed voor 140.000 nieuwe banen; gemiddeld 1,6 banen per nieuw bedrijf. 
62.000 van de nieuwe bedrijven zijn starter en 22.000 zijn nieuwe dochtermaatschappijen. EIM 
januari 2008 (Bangma & Timmermans), p. 5 en 6.

799 EIM september 2006 (Snel & Meijaard), p. 24.
800 Het verlies aan werkgelegenheid kwam in 2006 voor 44% door opheffing van bedrijven jonger dan 

zes jaar. Dit percentage wijkt weinig af van dat in eerdere jaren. Bedrijven jonger dan twee jaar 
waren verantwoordelijk voor een verlies van werkgelegenheid door opheffing van 18%. Bedrijven 
ouder dan acht jaar hebben een aanzienlijk aandeel in het werkgelegenheidsverlies door ophef-
fing, namelijk 38%. Het verschil in schaalgrootte veroorzaakt het relatief grote aandeel van 
oudere bedrijven in de werkgelegenheid. Het gemiddelde opgeheven bedrijf jonger dan zes jaar 
bestaat uit nog geen twee personen. EIM januari 2008 (Bangma & Timmermans), p. 6 en 29.

801 EIM december 2005 (Gibcus & Verhoeven), p. 14. 
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Flören & Zwartendijk roepen de overheid dan ook op zich niet alleen te richten op star-
ters, maar juist ook op bedrijfsoverdrachten, omdat deze uiteindelijk leiden tot meer 
werkgelegenheid.802 Hartog & Wennekers menen de aanstaande pensionering van vele 
gevestigde ondernemers uit de babyboomgeneratie ambitieuze nieuwe ondernemers een 
geweldige kans biedt om via bedrijfsoverdrachten een vliegende start te maken. Het 
beleid zou volgens hen meer kunnen doen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.803

5.8.3.3 Overlevingskansen
Uit Europees onderzoek blijkt dat de overlevingskansen van bedrijven die zijn overgeno-
men, hoger liggen dan voor startende bedrijven. Uit Oostenrijks onderzoek bijvoorbeeld 
blijkt 96% van de overgenomen bedrijven vijf jaar na de eigendomswisseling nog actief te 
zijn, tegenover 75% van de startende ondernemingen.804 Het percentage van 96 wordt ook 
genoemd bij een onderzoek naar bedrijfsoverdrachten in België, Duitsland en Neder-
land.805 9% van de bedrijven in Nederland is een bedrijf dat in de afgelopen vijf jaar suc-
cesvol is overgedragen.806 Verder heb ik geen cijfers over Nederland kunnen vinden. Met 
betrekking tot starters is meer bekend. Volgens het EIM is het een constant gegeven dat 
na vijf jaar nog maar 50% van de nieuw opgestarte bedrijven bestaat.807 Dit percentage ligt 
dus beduidend lager dan in Oostenrijk (75). Mogelijk dat het hoge aantal zzp’ers hierop 
van invloed is. Volgens Van Teeffelen hebben bedrijfsopvolgingen van micro-ondernemin-
gen met personeel net zoveel kans van slagen als bedrijfsopvolgingen van grote onderne-
mingen.808 Verder stelt hij dat overdrachten meer kans van slagen hebben dan starters.809

5.8.3.4 Omzetgroei- en winstgroeikansen
Het merendeel van de eigendomswisselingen is succesvol als wordt gekeken naar de resul-
taten na de eigendomswisseling.810 Uit de in § 5.8.2 hiervoor opgenomen tabel blijkt ook 
dat de omzetgroei- en winstgroeikansen beter zijn dan die van een ‘gewone’ starter. Ander 
onderzoek van het EIM onder MKB-bedrijven in 2004 geeft aan dat 25% van de onderne-
mingen die succesvol zijn overgedragen een duidelijke waarde- en omzetstijging laat 
zien.811 Onderzoek van Van Teeffelen laat overigens zien dat een overname van kleinere 
bedrijven betere prestaties voorspelt na de overdracht dan bij grotere ondernemingen, 
waarschijnlijk omdat bij kleine ondernemingen eenvoudiger wijzigingen zijn aan te bren-
gen.812 Het belang van een bedrijfsoverdracht is vanwege de geconstateerde toename van 
de prestaties volgens Langman & Lugt dan ook niet te onderschatten.813

5.8.4 Bedrijfsopvolgingen en start nieuwe ondernemingen zijn beide van belang

In de vorige paragrafen is een aantal keren de vergelijking gemaakt tussen de overname 
van een onderneming en de start van een nieuwe onderneming. Op het gebied van werk-
gelegenheid, overlevingskansen en omzet- en winstgroeikansen scoren bedrijfsopvolgin-
gen beter dan het starten van een nieuwe onderneming. Hieruit kan echter niet de con-

802 Flören & Zwartendijk 2003b, D27-28. In gelijke zin Van Teeffelen 2010, p. 101.
803 EIM maart 2011 (Hartog & Wennekers), p. 186. 
804 EC, Final report MAP 2002 project, 2003, p. 7.
805 ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 10.
806 EIM november 2007 (Meijaard), p. 4.
807 Na één jaar is 10% van de nieuw gestarte bedrijven alweer opgeheven. EIM januari 2008 (Bangma 

& Timmermans), p. 29.
808 Hogeschool Utrecht/KvK 2007 (Van Teeffelen (red.)), p. 27.
809 Van Teeffelen 2010, p. 101.
810 ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 19 en 20. 
811 EIM februari 2004 (Meijaard & Diephuis), p. 4.
812 Van Teeffelen 2010, p. 86. Overigens geeft hij aan dat nog geen sprake is van harde conclusies en 

dat nader onderzoek moet plaatsvinden. 
813 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 12. Zij achten daarbij ook van belang dat door de 

economische malaise het aantal starters is gedaald en het aantal opheffingen – al dan niet als 
gevolg van het mislukken van een overdracht – is toegenomen.
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clusie worden getrokken dat een bedrijfsovername per definitie beter is dan het starten 
van een nieuwe onderneming.814 Nieuwe bedrijven zorgen namelijk vaak voor vernieu-
wing, omdat zij innovatieve producten en/of diensten op de markt brengen. Bestaande 
bedrijven moeten daar weer op reageren, wat goed is voor de concurrentie.815 De Europese 
deskundigengroep adviseert de beleidsmakers dan ook evenveel aandacht te geven aan 
bedrijfsopvolgingen als aan nieuwe bedrijven.816 Het beleid van het Ministerie van Econo-
mische Zaken, Innovatie en Landbouw richt zich dan ook zowel op de start van nieuwe 
ondernemingen, als op het succesvol laten verlopen van bedrijfsopvolgingen en overigens 
ook op het begeleiden van snelgroeiende ondernemingen.817

5.9 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk heb ik aandacht besteed aan bedrijfsopvolgingen die in Nederland plaats-
vinden. Uit de vele onderzoeken die er op dit terrein bestaan, blijkt dat de bedrijfsover-
drachten in Nederland volop in de belangstelling staan. Duidelijk is dat het een complex 
proces is waarin de nodige tijd en voorbereiding zou moeten worden gestoken. Er wordt 
van verschillende kanten dan ook veel moeite besteed aan het bewust maken van de 
ondernemers over hun naderende overdracht en de problemen die daarbij kunnen spelen. 
Goede planning en voorbereiding blijven in de praktijk echter veelal achterwege.

Er spelen diverse knelpunten bij een bedrijfsoverdracht die ertoe zouden kunnen leiden 
dat de overdracht niet lukt. De belangrijkste knelpunten zijn – de hiervoor genoemde – 
slechte planning en voorbereiding, het vinden van een geschikte bedrijfsopvolger en de 
financiering van de bedrijfsopvolging. Binnen de genoemde knelpunten neemt de fiscali-
teit, waarmee naar mijn mening wordt gedoeld op de fiscale regelgeving, een bescheiden 
plaats in. Als onderdeel van het financieringsprobleem vormt de ter zake van de bedrijfs-
opvolging verschuldigde belasting echter wel een knelpunt. Een eventueel financierings-
probleem doet zich in beginsel alleen bij de overnemer voor. De overdrager heeft hooguit 
een indirect en afgeleid financieringsprobleem met betrekking tot de door hem verschul-
digde inkomstenbelasting. Alleen voor de inkomstenbelasting die het gevolg is van een 
schenking van de onderneming is dit niet het geval. Een afgeleid financieringsprobleem 
doet zich ook voor ter zake van de schenk- of erfbelasting die de verkrijgers van een vor-
dering op de voortzetter over die vordering verschuldigd zijn.

Vanuit de benadering dat de verschuldigde belastingheffing onderdeel uitmaakt van het 
financieringsprobleem kan het bestaan van de 15 fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
worden begrepen. Aangezien de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn gericht op het 
wegnemen van deze problemen, wordt naar de inhoud van het financieringsprobleem – 
ter zake van bedrijfsoverdrachten – nader onderzoek verricht in hoofdstuk 6. Hierbij zal 
aandacht worden besteed aan de oorzaken van de financieringsproblemen, de mate 
waarin zij zich voordoen en de mogelijke oplossingen daarvoor.

814 Van Engelenburg meent dat het economische belang van bedrijfsoverdrachten ten minste gelijk-
waardig is aan dat van starters. Van Engelenburg 2003, D18. Van Teeffelen meent dat het econo-
mische belang van overdrachten groter is dan van starters, omdat de succeskansen van een over-
dracht beter zijn. Hij meent dat de overheid zich meer moet concentreren op de overdrachten. 
Van Teeffelen 2010, p. 101.

815 Flören & Zwartendijk 2003b, D27.
816 Eindverslag deskundigen-groep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 8.
817 Operationele doelstelling ‘Meer en beter ondernemerschap’ van beleidsartikel 3 ‘Concurrerend 

Ondernemingsklimaat’. Zie voor een historische ontwikkeling van het ondernemerschapsbeleid 
uitgebreid EIM april 2010 (Kuiper).
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6 Bedrijfsopvolging en financieringsproblemen

6.1 INLEIDING

Bij de overname van een onderneming heeft de overnemer startkapitaal nodig om het 
gebouw, de inventaris, de voorraad en de goodwill over te nemen. Overnemers maken in 
bijna 70% van de gevallen gebruik van geleend geld om het benodigde kapitaal bijeen te 
krijgen.818 Het verkrijgen van deze financiering wordt regelmatig als hinderpaal genoemd 
bij een bedrijfsoverdracht. Steeds meer ondernemers zien het vinden van een draagkrach-
tige opvolger dan ook als een probleem (§ 5.7.6). Door de kredietcrisis zijn de problemen 
(tijdelijk) groter geworden.819

In § 5.7.10.2 is aangegeven dat de verschuldigde belasting onderdeel uitmaakt van de 
financiering van de bedrijfsovername en daarmee ook van het financieringsprobleem. 
Indien sprake is van falen van de financieringsmarkt, kan de overheid maatregelen tref-
fen teneinde dit marktfalen op te lossen. Vandaar dat in dit hoofdstuk onderzoek wordt 
gedaan naar het financieringsprobleem bij bedrijfsopvolgingen. Onderzocht zal worden 
wat de oorzaken zijn van het financieringsprobleem, wat mogelijke oplossingen vanuit de 
markt zouden kunnen zijn, en/of er reden is voor de overheid om in te grijpen en op welke 
wijze dat dan het beste kan gebeuren.

Om hierover uitspraken te kunnen doen, zullen in § 6.2 eerst enige algemene opmerkingen 
worden geplaatst over het functioneren van de financieringsmarkt en de vormen van 
marktfalen die zich daarbij kunnen voordoen. In § 6.3 wordt vervolgens onderzoek gedaan 
naar het functioneren van de financieringsmarkt in Nederland. In § 6.4 gebeurt hetzelfde 
ten aanzien van de financieringsmarkt voor bedrijfsopvolgingen. Voor de knelpunten die 
daarbij naar voren komen, wordt in § 6.5 aangegeven welke mogelijke maatregelen vanuit 
de markt zelf kunnen worden ondernomen om deze knelpunten het hoofd te bieden. In § 
6.6 wordt antwoord gegeven op de vraag of er reden bestaat voor de overheid om in te grij-
pen in de financieringsmarkt voor bedrijfsopvolgingen en zo ja, op welke wijze dat het beste 
zou kunnen plaatsvinden.820 Ik sluit dit hoofdstuk af met een conclusie in § 6.7.

Uitgangspunt is dat het gaat om de financiering van private ondernemingen, die geen acti-
viteiten verrichten op het terrein van het publieke belang.821

818 EIM oktober 2006 (Oudmaijer), p. 10. Starters hebben in 60% van de gevallen een financiering 
nodig. Overigens geeft 16% van de overnemers aan een knelpunt te zien in de liquiditeitspositie, 
tegenover 19% van de startende ondernemers (p. 15).

819 Uit onderzoek van het EIM blijkt dat voor het MKB een verscherping van de kredietvoorwaarden 
zichtbaar is. Zakelijk krediet is duurder geworden en leningen lopen korter. Aangezien de solva-
biliteit van MKB-bedrijven is verslechterd, ontstaat een probleem bij het aantrekken van vreemd 
vermogen. EIM juni 2010 (Verhoeven e.a.), p. 6 en p. 7.

820 Er bestaan diverse kredietfinancieringsmaatregelen die beogen financieringsproblemen (bij 
bedrijfsopvolgingen) weg te nemen. Dit betreft zowel fiscale als niet-fiscale maatregelen. Deze 
zijn besproken in hoofdstuk 3 respectievelijk hoofdstuk 4.

821 Indien het publieke belang in geding is, zou de overheid kunnen besluiten om in te grijpen omdat 
het voortbestaan van de activiteiten noodzakelijk is voor het publieke belang. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan onderwijsinstellingen of het openbaar vervoer.
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6.2 MARKTWERKING EN MARKTFALEN OP DE 
FINANCIERINGSMARKT ALGEMEEN

6.2.1 Inleiding

Indien de markt goed functioneert, is de markt Pareto-efficiënt: niemand kan nog beter af 
zijn, zonder dat een ander daarvan slechter wordt. Markten die goed functioneren, stimu-
leren bedrijven tot concurrentie op kwaliteit en prijs.822 Voor een goede marktwerking is 
vereist dat de markt aan bepaalde technische voorwaarden voldoet. Voorwaarden zijn 
onder meer dat er voldoende vragers en aanbieders zijn, dat er volledige informatie en dus 
markttransparantie bestaat, en dat geen sprake is van externe effecten of collectieve goe-
deren.823 Ten slotte moet vertrouwen bestaan in het marktwerkingssysteem.824 Meer con-
creet moet vertrouwen bestaan in de kapitaalmarkt. Adam Smith verwoordde dit reeds in 
1776 als volgt:825

‘Als het volk van een land zo’n vertrouwen heeft in het fortuin, de voorzichtig-
heid en de voorzienigheid van een bepaalde bankier, dat het lijkt alsof hij op 
elk moment op de vraag tot uitbetaling van schuldpapier kan antwoorden, dan 
heeft dit schuldpapier dezelfde ruilwaarde als goud- en zilvergeld, vanuit het 
vertrouwen dat dergelijk geld op elk moment van hen kan zijn.’

Als aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan wiskundig worden bewezen, dat 
op die manier het zogenoemde Pareto-optimum wordt bereikt. Wetenschappelijk is aan-
getoond dat de markt kan leiden tot een optimale allocatieve efficiëntie, waardoor de col-
lectieve welvaart wordt gemaximaliseerd.826 In deze situatie bestaat geen reden voor de 
overheid om in te grijpen in de markt (§ 6.2.2).

Indien de markt niet goed functioneert, is sprake van marktfalen dat al dan niet perma-
nent kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij collectieve goederen, in geval van 
monopolies en bij een gebrek aan informatie.827 Marktfalen is in de economische theorie 
reden voor betrokkenheid van de overheid.828 De overheid moet ingrijpen (§ 6.2.2) waarbij 
overigens nog niets is gezegd over de wijze waarop de overheid moet ingrijpen (§ 6.2.3 en 
§ 6.2.4).

6.2.2 Ingrijpen bij marktfalen

Banken zijn private ondernemingen, zodat het in beginsel aan hen is om te bepalen of zij 
wel of geen kredieten verstrekken.829 Indien er rationeel gezien redenen bestaan om de 
financiering niet te verstrekken, is dat geen reden voor de overheid om in te grijpen. Als-
dan vindt een natuurlijke selectie plaats tussen rendabele en niet-rendabele ondernemin-
gen. De minister van Economische Zaken verwoordt dit uitgangspunt als volgt:830

822 Marktwerking zet bedrijven aan om effectief te opereren, om economische waarde te creëren en 
deze waarde te delen met hun afnemers. CBS 2006, p. 41.

823 Van Mierlo 2001, § 2. Uit een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
blijkt overigens dat (te) veel informatie en (te) veel aanbod niet per definitie leidt tot goede markt-
werking. WRR 2007 (Tiemeijer, Thomas & Prast (red.)).

824 Winsemius 2001, p. 52.
825 Smith 1776, p. 13 (Vertaling Stouthuysen).
826 Hoe deze collectieve welvaart moet worden verdeeld, is een politieke kwestie en wordt mede 

bepaald aan de hand van de sociaaleconomische doelstellingen.
827 Van Mierlo 2001, § 3.
828 Zie Van Mierlo 2001, § 4 en Winsemius 2001, p. 42.
829 Dit ligt anders voor De Nederlandsche Bank.
830 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 311, nr. 46, p. 8. In gelijke zin ook p. 10 en 11.
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‘De indruk is dat de markt, hoe vervelend ook, op dit moment gewoon zijn werk 
doet. Dat is vervelend in vele gevallen, maar wij willen en kunnen vanuit onze 
visie de banken of de staat niet dwingen tot het nemen van onverantwoorde 
risico’s. Allerlei andere initiatieven, zoals een ondernemersdesk en een kredie-
tintermediair, zijn welkom en kunnen misschien hier en daar pleisters op won-
den plakken, maar dat wil niet zeggen dat de wonden snel genezen zullen zijn.’

Wel moet er volgens de minister voor worden gezorgd dat het kapitaalinstrumentarium 
op orde is en op orde blijft.831 Hierbij doelt de minister op bepaalde niet-belastinggerela-
teerde kredietmaatregelen die reeds zijn getroffen door de overheid. Deze maatregelen 
hebben kort gezegd met elkaar gemeen dat de overheid (deels) het risico van de financie-
ring overneemt, waarbij het de gedachte is dat de bank daarmee over de streep wordt 
getrokken om tot financiering over te gaan. Voor deze garantstelling moeten de banken 
provisie betalen aan de overheid. Een aantal van deze maatregelen is besproken in hoofd-
stuk 4.

Indien rationeel gezien geen reden bestaat om de financiering te weigeren en de desbe-
treffende ondernemingen desondanks geen krediet wordt verleend, is sprake van markt-
falen. In dat geval bestaat reden voor de overheid om in te grijpen in de kapitaalmarkt.832 
Dit wordt ook door de minister van Financiën onderkend:833

‘Bij legitimiteit gaat het om de vraag of er een reden is voor overheidsingrijpen. 
Dit hangt primair af van de vraag of de markt suboptimale uitkomsten oplevert.’

Het falen van de financieringsmarkt kan ook volgens de Commissie overheidsmaatrege-
len rechtvaardigen. Hierbij kan aan kleine ondernemingen meer steun worden geboden 
dan aan middelgrote ondernemingen, omdat het marktfalen bij kleine ondernemingen 
groter is.834 Van Praag geeft bijvoorbeeld aan dat asymmetrische informatie een vorm van 
imperfecte informatie is die overheidsingrijpen kan rechtvaardigen:835

‘Nieuwe en kleine bedrijven kunnen in de kapitaal- en arbeidsmarkten moeilij-
ker vermogen, krediet en personeel scoren – hetgeen wel nodig is als het bedrijf 
wil groeien – doordat ze geen trackrecord en ervaring hebben. Arbeid- en kapi-
taalmarkten werken daardoor niet optimaal.’

De overheid moet overigens ook voorkomen dat banken onverantwoorde risico’s nemen. 
Banken zijn weliswaar private ondernemingen, maar hebben een verantwoordelijke 
publieke taak. Banken vervullen immers een belangrijke rol voor het al dan niet hebben 
van vertrouwen van de consument en het bedrijfsleven in de kapitaalmarkt, hetgeen cru-
ciaal is in economische relaties.836 Een gebrek aan vertrouwen doet de kapitaalmarkt 
bevriezen. Volgens Adam Smith is het bij een gebrek aan zodanig vertrouwen dan ook de 
taak van de regering om het vertrouwen te herstellen en in de kapitaalmarkt in te grijpen 
via haar centrale bank.837

831 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 311, nr. 46, p. 10 en 11. Zie voor de kredietintermediair en de 
ondernemersdesk waarnaar in het citaat wordt verwezen § 4.6.2 en § 4.6.3.

832 Dit wil echter nog niet zeggen dat de overheid dus moet interveniëren in de markt (risicoverschui-
ving naar de overheid). Zie § 6.2.4 en § 6.6.

833 Zie ook Kamerstukken II, 2004-2005, 29 949, nr. 1, p. 41-42 (brief van de minister van Financiën 
aan de Tweede Kamer in het kader van de evaluatie van het project ‘Van Beleidsbegroting Tot 
Beleidsverantwoording’).

834 Zie Verordening (EG) nr. 800/2008 (PbEG 2008, L 214/3), pt. 55-56.
835 Van Praag 2010, p. 2.
836 Zie ook het Rapport van de Commissie-Scheltema van haar onderzoek naar de DSB Bank, Kamer-

stukken II, 2009-2010, 32 432, nr. 1, p. 7.
837 Smith 1776, p. 14 (vertaling Stouthuysen). Anders dan wel wordt beweerd, is Smith dus geen 

tegenstander van enige invloed vanuit de overheid.
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Banken zullen dus, meer nog dan andere ondernemers, verantwoorde beslissingen moe-
ten nemen. Gebleken is dat niet alle banken (bankiers) uit zichzelf hun verantwoordelijk-
heid nemen. In Amerika werden bijvoorbeeld aan de lopende band leningen verstrekt aan 
armlastige burgers, daartoe overigens gestimuleerd door garantstellingen vanuit de over-
heid.838 Dit heeft tot grote economische problemen geleid op het moment dat bepaalde 
banken niet meer in staat bleken te zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Het ver-
trouwen van burgers en bedrijven in (bepaalde) banken daalde rigoureus met alle econo-
mische problemen vandien. Bovendien is de overheid voor kosten komen te staan, omdat 
het onverantwoord is om ‘grote’ banken ‘te laten omvallen’; het vertrouwen in de kapi-
taalmarkt zou daarmee (nog meer) worden geschaad.839 Meer nog zou de overheid erop 
moeten toezien dat een dergelijke situatie niet ontstaat; de overheid zal het algemeen 
belang moeten borgen.840 Zij moet zorgen voor (beter) toezicht.841 Indien dit niet (goed) 
mogelijk is, zou er bijvoorbeeld ook voor kunnen worden gekozen om de reikwijdte van 
de markt te beperken.842 De herinvoering van een volksbank in Nederland is afgewezen, 
omdat de overheid daarmee risico’s op zich neemt die daar niet thuishoren.843 Ook op een 
initiatiefnota van de SP voor de invoering van een nieuwe Nationale Investeringsbank is 
afwijzend gereageerd.844

Hoe dan ook, vooralsnog wordt in Nederland de kredietverstrekking aan de private markt 
overgelaten onder toezicht van De Nederlandsche Bank, zodat die situatie verder ook het 
uitgangspunt zal zijn. Hierna zal alleen aandacht worden besteed aan het marktfalen dat 
zich voordoet op het moment dat banken, rationeel gezien, kredieten zouden ‘moeten’ 
verstrekken, maar dat desondanks niet doen.

838 Andere voorbeelden waarbij bepaalde banken hun verantwoordelijke taak niet naar behoren heb-
ben vervuld, zijn het verstrekken van leningen onder tegelijkertijd afsluiten van verzekeringen 
tegen zeer hoge provisies of de hoge kosten en risicopremies die zijn berekend bij bepaalde beleg-
gingsproducten (de zogenoemde woekerpolissen).

839 De ontwikkelingen in de financiële sector hebben de staat er toe gebracht Fortis Bank Nederland 
Holding en het door Fortis gekochte deel van ABN AMRO (via RFS Holdings), ASR Verzekeringen 
(voorheen Fortis Verzekeringen Nederland) en Fortis Corporate Insurance over te nemen. Ook 
zijn achtergestelde leningen verstrekt aan ING, AEGON en SNS Reaal. Andere interventies in het 
kader van de kredietcrisis zijn de invoering van een garantiefaciliteit voor bancaire leningen, de 
verruiming van het depositogarantiestelsel, een voorfinanciering van de uitkering depositogaran-
tiestelsel IJsland en een back-upfaciliteit voor ING. Brief van de minister van Financiën inzake het 
beheer van staatsparticipaties in financiële instellingen van 26 juni 2009, kenmerk FIN/2009/
948U, p. 1.

840 Zie over het borgen van het publieke belang in geval van marktwerking uitgebreid het rapport 
Het borgen van publiek belang, WRR 2000 en het rapport Overheid én markt: Het resultaat telt!, SER 2010. 
Sommige publieke belangen heeft de wetgever overigens dermate belangrijk gevonden dat hij ze 
als zorgtaken in de Grondwet heeft opgenomen.

841 Zie voor kritiek op het toezicht van DNB bij de DSB het rapport van de Commissie-Scheltema, 
Kamerstukken II, 2009-2010, 32 432, nr. 1. Gesteld zou kunnen worden dat de overheid – via haar 
toezichthouders – te weinig toezicht heeft gehouden, zodat niet alleen sprake is van marktfalen, 
maar ook van overheidsfalen (zie ook § 6.2.3.2). De SER geeft aan dat ter borging van publieke 
belangen delegatie plaatsvindt van politiek naar experts, via ofwel overheidsinstellingen (bijvoor-
beeld toezichthouders) ofwel private partijen (bijvoorbeeld zorgkantoren). In de praktijk heeft de 
politiek volgens de SER echter vaak onvoldoende informatie om de taakuitvoering van deze par-
tijen te kunnen beoordelen. SER 2010, p. 44-45.

842 Bos 2010, p. 13.
843 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 311, nr. 46, p. 8. In gelijke zin ook p. 10 en 11. De participatie in 

o.a. ABN AMRO maakt de bank nog geen staatsbank. ABN AMRO is een deelneming van de staat 
die opereert als een private onderneming. De participaties zijn alleen genomen voor de stabiliteit 
van de financiële markten. Het beheer van de participaties moet niet langer duren dan nodig is. 
Het beheer is ook gericht op het belang van de aandeelhouder/kapitaalverschaffer. Daarbij wordt 
erop gelet om de concurrentieverhoudingen niet te verstoren. De Commissie houdt daar ook toe-
zicht op. Brief van de minister van Financiën inzake het beheer van staatsparticipaties in financi-
ele instellingen van 26 juni 2009, kenmerk FIN/2009/948U, p. 5-6.

844 Brief van de ministers van Financiën en Economische Zaken van 29 juni 2009, kenmerk AFEP/
2009/458.
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6.2.3 Wijze van ingrijpen bij marktfalen algemeen

6.2.3.1 Onderscheid tussen politieke doelstellingen en de inzet van instrumenten
De wijze waarop de overheid moet ingrijpen in geval van marktfalen, is veelvuldig onder-
werp van discussie. Deze discussie speelt vooral bij de privatisering van publieke taken.845 
Bij deze discussie moet onderscheid worden gemaakt tussen de sociaaleconomische doel-
stellingen aan de ene kant en de instrumenten die worden gebruikt om dit doel te berei-
ken aan de andere kant.846 Vooropstaat dat het aan de politiek is om te bepalen welke eco-
nomische doelstellingen worden nagestreefd. Vervolgens gebruikt zij instrumenten om 
deze doelstellingen te bereiken. Daarbij kan zij gebruikmaken van overheidsmaatregelen 
of van marktmechanismen of een combinatie van beide.847 Van Mierlo geeft aan dat dit 
slechts technische instrumenten zijn die uitsluitend moeten worden beoordeeld op hun 
consequenties voor de effectiviteit (werkt het?) en efficiëntie (tegen de minste kosten?), 
waarmee de doelstellingen van economische politiek worden gerealiseerd. In zoverre zou-
den eventuele ideologische voorkeuren voor markt of overheid nooit de keuze voor de 
optimale maatregel mogen bepalen; het gaat om de effectieve en doelmatige bijdrage van 
de maatregel aan het bereiken van de maatschappelijke welvaartsfunctie:848

‘In deze benadering is dus geen plaats voor blind marktfetisjisme en evenmin 
voor eenzijdig étatisme. Liberalen zouden alleen van de markt moeten houden 
voor zover die bijdraagt aan de maximalisatie van de maatschappelijke wel-
vaartsfunctie. Socialisten zouden alleen van de overheid moeten houden voor 
zover die dat hetzelfde doet. Niet minder maar ook niet meer!’

6.2.3.2 Marktfalen versus overheidsfalen
Of en op welke wijze de overheid moet ingrijpen, is mede afhankelijk van de desbetref-
fende sector. Er zijn markten met een grote rol voor de overheid en markten met een rela-
tief geringe rol.849 In het algemeen kan worden gesteld dat de overheid op een dusdanige 
manier moet ingrijpen dat de markt voldoende prikkels behoudt om zelf uiteindelijk de 
problemen het hoofd te bieden.850 Indien de overheid de financieringsmarkt voor bedrijfs-
opvolgingen overneemt, bestaat er bijvoorbeeld geen reden voor banken en ondernemin-
gen om de financieringsproblemen zelf op te lossen. Bij het overnemen van de markt ont-
staat verder het probleem dat:851

‘(...) elke prikkel ontbreekt om fatsoenlijke produkten en diensten te leveren.’

Indien de overheid bepaalde sectoren zou overnemen, ontstaat in plaats van marktfalen 
het risico van overheidsfalen vanwege het ontbreken van een natuurlijk marktmecha-
nisme. De realiteit leert dat een overheid kan falen.852 Als oorzaken voor dit overheidsfa-
len noemt de SER – in willekeurige volgorde –:

‘– Lobbying: (...) Marktpartijen zullen op zoek gaan naar mogelijkheden om (...) 
regels en geldstromen in hun voordeel om te buigen. Dat kan tot gevolg hebben 
dat het beleid niet primair of niet uitsluitend het publieke belang dient, maar 
ook de succesvolle lobbyisten. De overheid richt zich dus in de praktijk niet 
altijd op het publieke belang.

845 Zie ook de vorige paragraaf.
846 Zie Van Mierlo 2001, § 2 en de daar aangehaalde literatuur.
847 SER 2010, p. 12.
848 Van Mierlo 2001, § 2.
849 SER 2010, p. 12.
850 Van Mierlo 2001, § 5.
851 Van Mierlo 2001, § 4.
852 SER 2010, p. 44.
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– Informatiegebrek: De overheid heeft vaak onvolledige of minder kennis en infor-
matie dan de sector of de burgers. Deze informatieachterstand maakt de over-
heid kwetsbaar voor lobbying en kan ertoe leiden dat ze besluiten neemt die 
voor de welvaart ongunstig of niet-optimaal zijn. (...) Meer in het algemeen geldt 
dat de besluitnemenden binnen de overheid net zoals consumenten niet altijd 
geïnformeerde en rationele besluiten nemen.
– Inefficiëntie: De institutionele en compliance-kosten van wetgeving en regule-
ring kunnen hoger zijn dan de gerealiseerde efficiëntiewinsten van overheids-
ingrijpen. (...)
- Marktmacht: Overheidsproductie kan eveneens inefficiënties met zich mee-
brengen, aangezien de overheid als monopolist handelt en daarom minder prik-
kels voor kostenbeheersing kent en vraagsturing moeilijk van de grond komt. 
(...)
– Zelfbinding: De overheid kan zich niet makkelijk voor langere tijd aan eenmaal 
bepaald beleid committeren, aangezien publieke belangen of politieke constel-
laties kunnen veranderen. Dit kan bij de uitvoerders van het beleid dan wel bij 
ondernemingen prikkels wegnemen om te innoveren, om creatief te zijn en om 
efficiënter te gaan werken. Het is immers altijd mogelijk dat de overheid 
ingrijpt, het beleid verandert en daardoor gemaakte investeringen tenietdoet of 
efficiëntiewinsten afroomt door de marktprijzen te verlagen. Andersom kan 
overheidsregulering door het gebrek aan zelfbinding ook tot een geloofwaardig-
heidsprobleem leiden. Indien bijvoorbeeld bij voorbaat duidelijk is dat de over-
heid een onderneming niet failliet zal laten gaan, kan dat onverantwoordelijk 
gedrag (‘moral hazard’) uitlokken.’

Wolfe onderscheidt vier categorieën van overheidsfalen: doelverschuiving binnen de 
organisatie (organisaties ontwikkelen gaandeweg andere doelstellingen dan waarvoor zij 
oorspronkelijk zijn opgericht), bureaucratische (X-)inefficiënties (kosten van verspilling 
en verkeerde bedrijfsvoering), nieuwe externe effecten van overheidsingrijpen (waardoor 
anderen dan de doelgroepen worden getroffen) en nieuwe ongelijkheden (verbonden aan 
privileges, machtsposities en middelenverdeling in de publieke sector).853 Volgens Van 
Mierlo kunnen:854

‘Uiteindelijk (...) de kosten van zulk overheidsfalen van overheidsinterventie 
daardoor groter worden dan de kosten van het oorspronkelijke marktfalen 
waarop het overheidsingrijpen was gericht. Ofwel: het middel kan erger zijn 
dan de kwaal.’

De SER noemt drie ongewenste gevolgen van overheidsinterventie:855

1. de (productieve, allocatieve of dynamische) efficiëntie in de sector kan erop achteruit-
gaan;

2. er kan een inkomens- of vermogensverdeling ontstaan die als sociaal onrechtvaardig 
wordt gezien, en

3. de uitkomsten kunnen op basis van politieke overwegingen ongewenst zijn.

Indien de overheid uiteindelijk een taak op zich neemt, zal zij op de een of andere manier 
een marktmechanisme moeten inbouwen om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden 
effectief en doelmatig verlopen om overheidsfalen te voorkomen.856 Een goede afweging 
van de mogelijke alternatieven vooraf is dan ook essentieel.857

853 Wolfe 1993, hfst. 4. De verklaringen van deze vier categorieën zijn ontleend aan Van Mierlo. Van 
Mierlo 2001, § 4.

854 Van Mierlo 2001, § 4.
855 SER 2010, p. 12. Hierbij geeft zij overigens aan dat deze oorzaken ook het gevolg kunnen zijn van 

te weinig overheidsinterventie.
856 Van Mierlo 2001, § 5. Bovendien zal het publieke belang voldoende moeten zijn geborgd.
857 SER 2010, p. 161. Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 6 en 7 van het genoemde rapport.

Hoogeveen.book  Page 196  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Bedrijfsopvolging en financieringsproblemen 197

6.2.4 Wijze van ingrijpen bij marktfalen financieringsmarkt

Het is essentieel dat de kapitaalmarkt goed functioneert: banken moeten financieren als 
de resultaten van de onderneming daartoe aanleiding geven en niet financieren als dat 
niet het geval is.858 Indien blijkt dat een en ander niet goed functioneert, is er een taak 
voor de overheid weggelegd. Hierbij kan zij interveniëren of begeleiden. De Expertgroep 
KMO-financiering geeft aan:859

‘Dat financieringsproblemen en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen 
vooraleerst een taak van de markt zijn. Omdat de oorzaken van de problemen 
vooral binnen de private sector moeten worden gezocht, zijn er marktconforme 
oplossingen voorgesteld. Daardoor worden de verantwoordelijkheden daar 
gelegd waar zij thuis horen, en wordt een misallocatie van middelen voorko-
men door een ongewenste substitutie van risico’s van de private sector naar de 
overheid.’

Ook de Commissie neemt het standpunt in dat bij het treffen van maatregelen de risico’s 
niet eenzijdig bij de overheid moeten komen te liggen. Om die reden is zij onder andere 
van mening dat een borgstelling vanuit de staat geen 100%-borgstelling moet omvatten. 
Hierdoor blijft de kredietgever geprikkeld om het risico van de geldverstrekking behoor-
lijk te onderzoeken.860

Om het risico van overheidsfalen te beperken, zou de overheid in geval van marktfalen 
dan ook allereerst moeten nagaan of door begeleiding de kapitaalmarkt voldoende vlot 
kan worden getrokken.861 Indien dat niet het geval is, zou de overheid kunnen interveni-
eren.862 Dit is bijvoorbeeld gebeurd ter zake van de Microfinancieringsregeling, waarbij 
de overheid uiteindelijk de rol van bank op zich heeft genomen omdat banken, ook na 
veelvuldig overleg, deze markt onvoldoende bedienden (zie § 4.5).863

Mocht de overheid interveniëren in de markt, dan zal op de een of andere manier een 
marktmechanisme ingebouwd moeten worden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat onder-
nemingen van de kredietfaciliteiten gebruikmaken terwijl zij deze niet nodig hebben. Als-
dan is sprake van een vorm van overheidsfalen; zie § 6.2.3.2.864 Ook hierbij kan de Micro-
financieringsregeling als voorbeeld dienen. In geval van microkredietfinanciering (kredie-
ten tot € 35.000) wordt het krediet alleen verleend indien de ondernemer een 
ondernemingsplan heeft waaruit blijkt dat de onderneming voldoende overlevingskansen 
heeft en heeft aangetoond dat hij beschikt over voldoende ondernemerskwaliteiten. Ook 
de borgstellingsregelingen, zoals de BMKB-regeling (§ 4.2) en de Groeifaciliteit (§ 4.3), zijn 
daar voorbeelden van. Deze borgstellingen worden alleen verleend aan ondernemingen 
met voldoende continuïteitsperspectief en bovendien moet voor de garantstelling een 
prijs aan de overheid worden betaald. Verder is sprake van een gedeeltelijke borgstelling. 
De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid merkt ter zake op:865

858 De mogelijkheid dat in deze laatste situatie het krediet toch wordt verstrekt, laat ik verder buiten 
beschouwing.

859 Eindrapport Expertgroep KMO financiering april 2007, p. 6.
860 Mededeling steunmaatregelen garanties 2008, pt. 3.2, onder c en pt. 3.4, onder c.
861 Te weinig ingrijpen kan overigens ook worden aangemerkt als overheidsfalen. SER 2010, p. 12.
862 Zie over de keuze tussen interveniëren en begeleiden op de markt voor de bedrijfsopvolgingen 

§ 6.6.2 en § 6.6.3.
863 Hierbij is de insteek dat deze interventie tijdelijk zal zijn en dat de markt uiteindelijk zelf de 

microfinanciering voor haar rekening zal nemen.
864 Omgekeerd moet van de faciliteiten gebruik worden gemaakt indien daarvoor in een concrete 

casus aanleiding bestaat. Te abstracte voorwaarden aan faciliteiten zouden dat kunnen belemme-
ren.

865 AWT 2001, p. 67-68. De raad beveelt wel aan de communicatie te verbeteren om de bekendheid 
van de regelingen te vergroten en om de getroffen maatregelen te intensiveren.
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‘Het huidige beleid dat is gericht op het verbeteren van de toegang tot kapitaal 
voor innovatieve ondernemingen (garantieregelingen, TechnoPartner) is in de 
aard goed (ze richt zich op reële marktfalens) en wordt gewaardeerd door zowel 
banken, durfinvesteerders als ondernemers. Bovendien is het beleid effectief en 
efficiënt. Vanwege het revolverende karakter van de instrumenten wordt met 
relatief weinig overheidsmiddelen veel privaat kapitaal gemobiliseerd. Omdat 
de instrumenten aansluiten op de werking van de kapitaalmarkt (de overheid 
investeert niet zelf) zijn de uitvoeringskosten laag.’

De fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten daarentegen voldoen niet aan de gestelde eisen 
aan interventie door de overheid. Zoals in § 4.7 is aangeven hebben de fiscale bedrijfsop-
volgingsfaciliteiten geen markt- of prijsmechanisme in zich, behoudens de rentedragende 
betalingsregelingen waarvoor een – overigens enkelvoudige – rente moet worden 
betaald.866 Alle andere faciliteiten worden verleend zonder dat zij de onderneming geld 
kosten; de renteloze betalingsregelingen en de vrijstellingen leveren geld op. Bij geen 
enkele fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt voorafgaande aan het verlenen van de 
faciliteit een ‘continuïteitstoets’ aangelegd. Een effectenanalyse voorafgaande aan de 
invoering van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten heeft evenmin plaatsgevonden. De 
fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voldoen dus niet aan de door de overheid gestelde 
eisen aan interventie. Hierdoor ligt overheidsfalen op de loer. Gedacht kan worden aan 
het feit dat opbrengstgenererende faciliteiten leiden tot prijsverstoringen op de markt,867 
verstoring van de concurrentieverhoudingen,868 of tot het effect dat minder rendabele of 
niet-rendabele ondernemingen worden gestimuleerd om te blijven voortbestaan, hetgeen 
welvaartsverlies tot gevolg kan hebben.869 Bij de beleidsanalytische evaluatie van de 
bedrijfsopvolgingswetgeving zal hieraan nadere aandacht worden besteed.

6.3 FUNCTIONEREN VAN DE FINANCIERINGSMARKT ALGEMEEN

6.3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzoek gedaan naar de werking van de kredietmarkt in Neder-
land.870 Uit onderzoek dat heeft plaatsgevonden voordat de kredietcrisis uitbrak, blijkt dat 
de financieringsmarkt voor MKB-ondernemingen over het algemeen genomen goed func-
tioneert.871 Bedrijven zijn in staat om de houdbare groei van hun onderneming (risicomij-
dend) te financieren (§ 6.3.2). Ondernemingen die echter harder willen groeien (risicovol), 
kunnen wel met een knelpunt te maken krijgen, vooral als zij nog niet zo lang bestaan 
(§ 6.3.3). Op het gebied van microfinanciering is verder sprake van marktfalen (§ 6.3.4). 
Familiebedrijven daarentegen hebben veelal een goede solvabiliteit, zodat zij in staat zou-
den moeten zijn om een financiering rond te krijgen (§ 6.3.5). In § 6.3.6 wordt kort inge-
gaan op de gevolgen van de kredietcrisis voor de financieringsmarkt. Ik sluit deze para-
graaf af met een conclusie in § 6.3.7.

866 De andere uitzondering betreft de bedrijfsopvolgingslijfrente. Hieraan wordt verder geen aan-
dacht besteed.

867 Van Bommel 2006, § 3.3.2. Zij laat zien dat de faciliteiten ook leiden tot efficiencynadelen (§ 3.3.3) 
en tot verstoringen van economisch rationele beslissingen (§ 3.3.4).

868 Zie hierover uitgebreider § 13.4.5.2.
869 Zie uitgebreid Vernooij 2009.
870 Zie hierover uitgebreid Vernooij 2009.
871 Een en ander neemt overigens niet weg dat de kostenvoet voor het aantrekken van vreemd ver-

mogen bij MKB-ondernemingen beduidend hoger ligt dan bij beursgenoteerde ondernemingen. 
Hierop wordt nader ingegaan in § 6.4.2.
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6.3.2 Geen financieringsproblemen bij houdbare groei

Uit het rapport Financiering van bedrijfsinvesteringen problematisch, of niet? van het EIM uit 
2005 blijkt dat 96% van alle kredietaanvragen voor een bedrijfsinvestering wordt gehono-
reerd.872 62% van de MKB-ondernemingen financiert de investeringen uit eigen middelen. 
38% van de investerende bedrijven klopt bij banken aan. 90% van deze kredietaanvragen 
wordt gehonoreerd.873 In slechts 4% van het totaal aantal investerende bedrijven lukt het 
dus niet om een kredietaanvraag gehonoreerd te krijgen. De afwijzingen bleken veelal 
verband te houden met (1) onvoldoende vertrouwen in de ondernemingsleiding, (2) een 
minder goed renderende branche en (3) het ontbreken van voldoende onderpand.874 Vol-
gens de Expertgroep KMO financiering kan de werking van de financiële markt dan ook 
weinig worden verweten.875

Branches waar de rendementen aanhoudend laag zijn, zoals de detailhandel en de trans-
portbranche, hebben het het moeilijkst om een financiering rond te krijgen. Verder blijkt 
uit het onderzoek dat over het algemeen bedrijven over behoorlijke reserves beschik-
ken.876 Uit een ander onderzoek uit 2007 naar de financierbaarheid van het Midden- en 
Kleinbedrijf blijkt verder dat bedrijven in staat zijn om hun onderneming en de houdbare 
groei van de onderneming gefinancierd te krijgen.877 Onder bedrijven met een houdbaar 
groeipad worden verstaan ondernemingen die de groei binnen een zelf gekozen financi-
ele parameter maximaliseren. Deze parameter bestaat daaruit dat de groei, zolang de ratio 
tussen eigen en vreemd vermogen dat toestaat, uit een combinatie van winstinhoudingen 
en extern vreemd vermogen (bank-, leverancierskrediet e.d.) wordt gefinancierd. Bedrij-
ven die een houdbare groei nastreven, vormen het grootste aandeel in Nederland. Tussen 

872 EIM december 2005 (De Jong-’t Hart e.a.), p. 5, 31 en 32. Uit een evaluatieonderzoek van de Durf-
kapitaalregeling blijkt verder dat de financieringsaanvraag van startende ondernemers bij een 
bank in 94% van de gevallen wordt gehonoreerd. Hierbij ging het zowel om starters via een 
bedrijfsovername als om ‘gewone’ starters. Rapport Bureau Bartels maart 2005, p. 33.

873 9% is eerst afgewezen bij de ene bank, maar kreeg de financiering wel rond bij een andere bank. 
Volgens de onderzoekers komt dit meestal door het gevoerde beleid van de banken, maar zij vin-
den het percentage toch opvallend hoog. EIM december 2005 (De Jong-’t Hart e.a.), p. 5, 31 en 32.

874 Zie ook § 6.4.
875 Eindrapport Expertgroep KMO financiering april 2007, p. 8. Deze opvatting wordt volgens de 

onderzoekers bevestigd door een op verzoek van de Expertgroep gehouden onderzoek onder de 
leden van de Nederlandse Organisatie van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA).

876 Zie vorige noot. Uit ander onderzoek onder ‘jonge’ ondernemers die minder dan zeven jaar gele-
den zijn gestart met hun onderneming en die een onderneming hebben overgenomen en/of wil-
len overnemen, blijkt 27% de overname uit eigen middelen te kunnen financieren en 48% via de 
bank. In het onderzoek is niet ingegaan op de vraag in hoeveel gevallen geen financiering kon 
worden verkregen, of in welke mate financieringsproblemen worden verwacht bij een toekom-
stige overname. Rapport Jong MKB-Nederland 2005, p. 8.

877 Eindrapport Expertgroep KMO financiering april 2007, p. 7. Uit het onderzoek blijkt onder andere 
dat banken het MKB voornamelijk financieren met kortlopende leningen. De reden hiervan is dat 
de financiers de waarde van de onderneming veelal niet goed kunnen inschatten en dus in veel 
gevallen niet bereid zijn om langetermijnleningen af te sluiten. Om die reden is ook de kosten-
voet voor het aantrekken van het vermogen hoog.
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1990 en 2003 betrof dit aandeel gemiddeld 85% en in de jaren 2000-2003 zelfs 92,3%.878 
Deze bedrijven ondervinden dus geen financieringsproblemen:879

‘Bedrijven die voor een houdbaar groeitempo hebben gekozen kennen geen 
finance gap. Hier mag geconcludeerd worden dat de externe vermogensmarkt 
goed functioneert. Immers deze bedrijven weten, binnen hun zelf gekozen ratio 
tussen eigen en vreemd vermogen, extern vreemd vermogen te verkrijgen.’

Ondernemingen die een groei nastreven boven de houdbare groei kampen in een aantal 
gevallen wel met harde financieringsproblemen (§ 6.3.3). De conclusie van de onderzoe-
kers is uiteindelijk dat van een falen van de financiële infrastructuur in Nederland beslist 
niet kan worden gesproken, hoewel verbeteringen altijd mogelijk zijn en dan met name 
op het gebied van risicodragend vermogen, inhoudende het streven naar groei die hoger 
ligt dan de houdbare groei. Deze conclusie wordt onderschreven in het rapport van de 
Expertgroep bedrijfsfinanciering uit 2011:880

‘Onze conclusie is dat de beschikbaarheid van bedrijfsfinanciering voor een 
groot deel van het bedrijfsleven overeind is gebleven.’

Jonge snelgroeiende bedrijven (§ 6.3.3) en kleine bedrijven (§ 6.3.4) ondervinden echter 
meer problemen met het verkrijgen van financiering door hun hogere risicoprofiel.

6.3.3 Risicodragend vermogen een (klein) zorgpunt

Hoewel de financieringsmarkt in het algemeen goed functioneert, bestaat er wel een zorg-
punt voor de markt voor risicodragend vermogen. Dit speelt wanneer de ondernemingen 
harder willen groeien dan hun houdbare, hun ‘normale’, groei; dit betreft voor de jaren 
1990-2003 15% van de ondernemingen. Deze knelpunten nemen af naarmate bedrijven 
langer bestaan en zijn veelal minder ernstig dan wel eens wordt verondersteld.881

Harde financieringsproblemen op dit punt doen zich vooral voor bij de categorie jonge 
bedrijven. Hoewel, slechts 1 à 2% van alle jonge bedrijven, ondanks meerdere inspannin-
gen, niet in staat bleek om extern vermogen aan te trekken, bestaat desondanks voor deze 
jonge bedrijven wel een groot probleem.882 Veelbelovende jonge bedrijven kunnen dus 

878 Eindrapport Expertgroep KMO financiering april 2007, p. 6 en 8. Ten opzichte van de Verenigde 
Staten (68%) en Engeland (78%) is het percentage risicomijdende ondernemingen in Nederland 
hoog te noemen. De belangrijkste oorzaken voor het hoge aandeel in Nederland vormen volgens 
de onderzoekers de minder sterk ontwikkelde vaardigheden van ondernemers, zoals creativiteit, 
daadkracht en risicobeoordeling en het tekort aan goed personeel. Voorts zijn de interne drang 
en de externe druk om te groeien minder groot dan bijvoorbeeld in Engeland het geval is. Daar 
staan ondernemers veel meer open voor externe vermogensverschaffers die de nadruk op groei 
en rendement leggen. In Nederland streven de ‘stakeholders’ vooral naar continuïteit en een 
gecontroleerde groei. Rendement is voor hen slechts een randvoorwaarde. Eindrapport Expert-
groep KMO financiering april 2007, p. 7. Zie hierover ook AWT 2011, p. 13-16. De Adviesraad voor 
het Wetenschaps- en Technologiebeleid beveelt de minister van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie aan om beleidsmatig prioriteit te geven aan het vergroten van het aantal onderne-
mers met groeiambitie, omdat dit leidt tot meer goede investeringsmogelijkheden en betere ren-
dementen, waardoor meer risicokapitaal voor innovatieve en groeiende ondernemingen beschik-
baar zal komen. WTA 2011, p. 67.

879 Eindrapport Expertgroep KMO financiering april 2007, p. 7. Wel vertonen deze ondernemingen 
risicomijdend gedrag. Deze conservatieve financieringspolitiek leidt tot een grote terughoudend-
heid in het nemen van risico’s. De expertgroep beveelt dan ook met name aan de ondernemende 
cultuur in Nederland te verbeteren. Hieraan zou eerste prioriteit moeten worden gegeven. Eind-
rapport Expertgroep KMO financiering april 2007, p. 7-10 en p. 12.

880 Advies van de expertgroep bedrijfsfinanciering 2011, p. 4.
881 Eindrapport Expertgroep KMO financiering april 2007, p. 7 en 8.
882 Eindrapport Expertgroep KMO financiering april 2007, p. 8 en 20.
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moeilijk aan voldoende kapitaal komen, terwijl de bestemming van dat vermogen volgens 
de onderzoekers rationeel zou zijn geweest.883 Oorzaken waren de informatieasymmetrie, 
de hoge handelings- en proceskosten, de relatief hoge kosten van het solvabiliteitsbeslag, 
de beperkte eigen inbreng van garantievermogen en de lage dekking door het gebrek aan 
onderpand. Daardoor ontstaan prohibitief hoge kosten die een totstandkoming van de 
vermogenstransactie in de weg staan. Een oplossing voor het kostenprobleem ligt volgens 
de Expertgroep KMO in een andere organisatie van het kredietverleningsproces en in een 
andere prijsstelling.884 Een andere oplossing is het treffen van een kredietfaciliteit die het 
mogelijk moet maken voor groeiende ondernemingen om aan kapitaal te komen.885 Voor 
deze situatie is onder andere de Groeifaciliteit ingevoerd (§ 4.3). Als gevolg van de krediet-
crisis is dit probleem nog meer gaan knellen.886 Aangegeven wordt dat participatiemaat-
schappijen onder andere de Groeifaciliteit als een belangrijke ondersteuning beschouwen 
die nodig is om een financiering mogelijk te maken. Extra maatregelen worden niet nodig 
geacht.887 Eventueel kan wel worden gedacht aan betere communicatie om de bekend-
heid van de getroffen maatregelen te verbeteren en om eventueel bestaande maatregelen 
uit te breiden.888

6.3.4 Kleine ondernemingen: permanent marktfalen

Kleine ondernemingen hebben het moeilijker om een krediet te krijgen dan grotere 
ondernemingen.889 Zowel de ondernemers zelf als de banken geven aan dat zich bij de 
kleine zakelijke kredietverlening belemmeringen voordoen. Deze belemmeringen wor-
den in de eerste plaats veroorzaakt doordat banken kostenbewuster zijn geworden. De 
kosten die moeten worden gemaakt om de kredietaanvraag te beoordelen zijn hoog in 
verhouding tot de relatief lage opbrengst voor de banken.890 Bij kleine kredieten is de kos-
ten-batenverhouding dus ongunstig, zodat deze ontwikkeling bij de banken met name 
negatieve gevolgen heeft voor de kleine kredieten. Dit is ook de reden waarom vooral in 
geval van kleine kredietaanvragen geen gebruik wordt gemaakt van de BMKB-regeling (zie 
uitgebreider § 4.2.4). In de tweede plaats is volgens de banken de economische recessie 
mede debet aan het verslechterde klimaat.

In het onderzoek van Facet BV uit 2006 naar microkredieten in Nederland wordt aangege-
ven dat banken de markt niet optimaal benutten.891 Er wordt te veel gebruikgemaakt van 
een gestandaardiseerd product (de rekening-courant). De systemen die de banken hebben 
ontwikkeld om hele kleine kredieten te kunnen verstrekken, doen volgens de onderzoe-
kers geen recht aan de behoefte van de micro-ondernemer. De systemen zijn ontwikkeld 
om kosten te reduceren en om risico’s te vermijden. Zij zijn echter niet toegesneden op 
de specifieke karakteristieken, risicoprofielen en financieringsbehoeften van de micro-

883 Eindrapport Expertgroep KMO financiering april 2007, p. 12. Zie ook Van Praag 2010, p. 2.
884 Eindrapport Expertgroep KMO financiering april 2007, p. 21.
885 Van Praag 2010, p. 9.
886 Advies van de expertgroep bedrijfsfinanciering 2011, p. 4 en 17.
887 Zie vorige noot.
888 Zie uitgebreid WTA 2011.
889 Rapport Bureau Bartels juni 2004, p. 25-26. Bij 28% van de geraadpleegde ondernemers is de kre-

dietaanvraag afgewezen. Van 66% van de ondernemers is de aanvraag toegewezen en 6% van de 
ondernemers had nog geen uitsluitsel over de aanvraag. De afwijzing van de kredieten is het 
hoogst voor de kleine kredieten tot € 25.000. Binnen deze groep heeft vooral de groep starters het 
moeilijk. Het afwijzingspercentage onder starters met een microkredietaanvraag is het hoogst 
van alle doelgroepen, namelijk 42. Zie ook Rapport Bureau Bartels december 2005; Rapport Facet 
april 2006, p. 5-6; Van Praag 2010, p. 2; Rapport Ecorys april 2011 (Volkerink e.a.), p. 7 en Advies 
van de expertgroep bedrijfsfinanciering 2011, p. 4.

890 Zie vorige noot. In aanvulling op deze ongunstige verhouding tussen kosten en opbrengsten ont-
breken in een aantal gevallen zekerheden, zoals een partner met een inkomen of vermogen, om 
het risico voor de kredietverstrekker te beperken. Rapport Ecorys april 2011 (Volkerink e.a.), p. 7.

891 Rapport Facet april 2006, p. 5-6.
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ondernemers. Door het automatische karakter kunnen de gehanteerde evaluatiesystemen 
leiden tot over- of onderfinanciering, grotere afstand tussen klant en bank en discrimina-
tie.892 De onderzoekers adviseren de banken om de accountmanagers weer in ere te her-
stellen. Dit moeten dan medewerkers zijn die geïnteresseerd zijn in de micro-onderne-
mer. Uit het rapport van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid uit 
2011 blijkt echter dat de kredietaanvragen van ondernemers nog steeds gestandaardi-
seerd worden beoordeeld:893

‘Kredieten aan kleine en startende bedrijven lopen het risico door gebrek aan 
informatie verkeerd te worden ingedeeld in ‘program lending’ systemen (een 
gestandaardiseerde wijze van verstrekken en beheren van kredieten). Deze 
gestandaardiseerde systemen stellen banken in staat om op een efficiënte wijze 
leningen aan het MKB te verstrekken en te voorkomen dat de kosten verbonden 
aan het beoordelen van de kredietaanvraag onevenredig hoog zouden worden 
ten opzichte van het gevraagde leenbedrag. Dergelijke ‘credit scoring’-systemen 
maken kredietverlening mogelijk anoniemer en onderstrepen daarmee het 
belang van het aanleveren van goede informatie bij de kredietaanvraag. Daar-
door wordt het ‘relatiegebaseerde bankieren’ dat traditioneel gezien vooral bij 
MKB-ondernemingen hoog in het vaandel staat verdrongen door deze meer 
‘transactiegebaseerde’ en op harde informatie gebaseerde kredietbeoordeling. 
Voor banken is kredietverlening aan het kleinbedrijf in isolatie bezien vaak niet 
kostendekkend. Het verdienmodel van banken is er dan ook op gebaseerd dat 
kleine ondernemingen en starters naast het krediet ook andere financiële dien-
sten (betalingsverkeer, verzekeringen e.d.) van de bank afnemen.’

Mogelijke andere oplossingen voor de geconstateerde knelpunten zijn dat kleine onder-
nemers moeten gaan betalen voor hun diensten en het opzetten van een waarborgfonds 
voor microkredieten voor starters.894 In geval van starters is het verder belangrijk dat de 
banken de vrees voor de starter van zich zullen moeten afwerpen.895

Duffhues geeft aan dat kleinbedrijf/niet-rechtspersonen, waartoe veel eenmanszaken en 
startende ondernemingen behoren, gemiddeld genomen een tekort aan eigen vermogen 
hebben, dat vooral samenhangt met lage winstmarges.896 Hij geeft overigens aan dat deze 
bedrijven op een optimale manier omgaan met hun beperktere mogelijkheden om de 
financiering van hun onderneming rond te krijgen, door zelf weinig krediet te verlenen 
aan klanten en veel krediet te nemen bij leveranciers. Het leverancierskrediet is dus een 
belangrijke vorm van vreemd vermogen.897

Aangezien de financieringsmarkt ter zake van het verstrekken van kleine kredieten sub-
optimale uitkomsten geeft (marktfalen) en pogingen om de markt vlot te trekken niet wil-
den lukken, heeft de overheid met ingang van 2009 de Microfinancieringsregeling in 
Nederland geïntroduceerd. Voor kredieten tot € 35.000 kunnen ondernemers zich melden 
bij de overheid. De overheid heeft voor deze specifieke situatie dus de rol van bank op zich 
genomen (zie § 4.5).898 Het uiteindelijke doel is dat, als de markt van microfinanciering 
eenmaal op gang is gebracht, de rol van de overheid zal afnemen. Het gaat dus om een 
tijdelijke interventie, althans dat is de doelstelling. Op de financieringsproblemen die 

892 In gelijke zin Rapport Bureau Bartels december 2005, p. 15-16. Aangegeven wordt dat banken 
ervoor kiezen om alleen standaardhandelingen te verrichten bij kleine kredietaanvragen in 
plaats van maatwerk te leveren.

893 Advies van de Expertgroep Bedrijfsfinanciering 2011, p. 5.
894 Rapport Facet april 2006, p. 59 en 72.
895 Rapport Facet april 2006, p. 5
896 RZO 2003 (Duffhues), p. 11.
897 MKB-Nederland 2004 (Rats & Warmerdam), p. 12-13.
898 Van Praag geeft aan dat asymmetrische informatie een vorm van imperfecte informatie is die 

overheidsingrijpen kan rechtvaardigen. Van Praag 2010, p. 2.
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kunnen spelen bij de bedrijfsoverdracht van een kleine onderneming wordt nader inge-
gaan in § 6.4.5.

Het falen van de kredietmarkt voor kleine ondernemingen is overigens niet alleen een 
nationaal probleem. Volgens de Commissie is de belangrijkste oorzaak van het falen van 
de risicokapitaalmarkten de onvolledige of asymmetrische informatie en hebben met 
name kleine ondernemingen en in mindere mate middelgrote ondernemingen het moei-
lijk om aan kapitaal te komen.899

6.3.5 Familiebedrijven

Bij familiebedrijven is de solvabiliteit over het algemeen hoog omdat zij weinig vreemd 
vermogen aantrekken.900 Ruim de helft van alle familiebedrijven heeft een solvabiliteit 
van meer dan 40%. Bij 17% van de familiebedrijven wordt het bedrijfsvermogen vrijwel 
geheel gefinancierd uit winstreserveringen, terwijl geen vreemd vermogen meer noodza-
kelijk is. De Expertgroep Familiebedrijven geeft eveneens aan dat familiebedrijven vaak 
beschikken over voldoende vermogen.901 Onderzoek uit 2010 van Flören, Uhlaner & 
Berent-Braun bevestigt dit. De onderzoekers geven aan dat veel familiebedrijven voor het 
overgrote gedeelte zijn gefinancierd met eigen vermogen en dat dit een van de succesfac-
toren is van een familiebedrijf.902 Dit duidt erop dat de financierbaarheid van een bedrijfs-
overdracht van een familiebedrijf in beginsel mogelijk zou moeten zijn, omdat zekerheid 
kan worden gesteld.

Familieondernemingen zijn echter huiverig om vreemd vermogen aan te trekken. Bij 
familiebedrijven bestaat een groot wantrouwen ten opzichte van financiers en bestaat 
huiver om extern kapitaal aan te trekken.903 Meer dan de helft van de familiebedrijven 
maakt liever geen gebruik van externe financiering voor haar investeringen. Familiebe-
drijven geven significant vaker de voorkeur aan het verstrekken van eigen middelen, 
leningen van familie, hypotheken en persoonlijk leningen, dan niet-familiebedrijven.904 
Ook bestaan bij veel familiebedrijven bezwaren tegen het aantrekken van kapitaal als dit 
betekent dat daardoor het aandelenbezit zal verwateren:905

‘Hierdoor ontstaat een door de familiebedrijven zelf gecreëerd kapitaaltekort, 
hetgeen een belangrijke rem op de ontwikkeling van het bedrijf kan zijn. Het 
kapitaal kan dan namelijk te beperkt zijn om zowel te voorzien in de behoeften 
van de familie als in die voor groei-investeringen.’

6.3.6 Invloed van de kredietcrisis

Door de kredietcrisis is het moeilijker geworden voor ondernemingen om aan krediet te 
komen. Dit kan worden veroorzaakt door twee aspecten. Aan de ene kant kunnen banken 
voorzichtiger zijn geworden met het verlenen van kredieten (aanbodzijde). Aan de andere 
kant kan aan de vraagzijde minder behoefte bestaan aan krediet; ondernemingen zijn 
voorzichtig met het verrichten van nieuwe investeringen. Via periodiek onderzoek houdt 

899 Zie Verordening (EG) nr. 800/2008 (PbEG 2008, L 214/3), pt. 55-56.
900 Flören 2002, p. 44.
901 Expertgroep Familiebedrijven 2007, p. 13.
902 Flören, Uhlaner & Berent-Braun 2010.
903 Expertgroep Familiebedrijven 2007, p. 13 en Flören 2002, p. 44. Uit onderzoek van het Ministerie 

van Economische Zaken blijkt dat 10% van de overdragers van familiebedrijven in grote mate last 
heeft gehad van een financieel knelpunt. Volgens de onderzoekers komt dat waarschijnlijk van-
wege de huiver om extern kapitaal aan te trekken. Ondernemerschapsmonitor maart 2000, p. 14.

904 Flören & Geerlings 2006, p. 15 en 17. Overigens blijkt uit hun onderzoek dat familiebedrijven die 
gebruikmaken van eigen middelen beduidend beter scoren dan familiebedrijven die ook gebruik-
maken van extern kapitaal.

905 Flören 2002, p. 44.
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het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de vinger aan de pols, 
zodat het (tijdelijk) kan ingrijpen op het moment dat de markt daar aanleiding toe 
geeft.906 Dit ingrijpen heeft ook plaatsgevonden; de bestaande borgstellingsregelingen 
van de overheid zijn bijvoorbeeld (tijdelijk) verruimd en er is (tijdelijk) een nieuwe borg-
stellingsregeling ingevoerd.907 Hoewel de kredietcrisis invloed heeft op de financierings-
markt op dit moment, wordt hieraan in dit onderzoek geen bijzondere aandacht geschon-
ken, omdat – tenminste als het goed is – geen sprake is van een structureel probleem. 
Mocht dit uiteindelijk anders blijken te zijn, dan is dat reden voor nader onderzoek.

6.3.7 Conclusie

Uit onderzoek blijkt dat de financieringsmarkt voor MKB-ondernemingen over het alge-
meen genomen goed functioneert. Echter, met betrekking tot de financiering van micro-
kredieten is sprake van een permanent marktfalen. Ten aanzien van het aantrekken van 
risicodragend vermogen bestaat een klein zorgpunt en dan met name bij jonge innova-
tieve bedrijven (1 à 2% van alle bedrijven jonger dan vijf jaar). Familiebedrijven hebben 
een goede solvabiliteit en zouden theoretisch weinig financieringsproblemen moeten 
hebben. Zij zijn echter huiverig voor het aantrekken van vreemd vermogen.

6.4 FINANCIERINGSPROBLEMEN BIJ BEDRIJFSOPVOLGING

6.4.1 Inleiding

Er bestaan diverse oorzaken voor de financieringsproblemen die kunnen spelen bij een 
bedrijfsoverdracht. Ik bespreek achtereenvolgens de informatieasymmetrie (§ 6.4.2), het 
ontbreken van voldoende zekerheden en vertrouwen in de kwaliteiten van de overnemer 
(§ 6.4.3) en het doel van de financiering (§ 6.4.4). Vervolgens wordt nog apart aandacht 
besteed aan de problemen die kunnen spelen bij de overdracht van kleine ondernemin-
gen (§ 6.4.5) en van familiebedrijven (§ 6.4.6). Ik sluit deze paragraaf af met een korte con-
clusie in § 6.4.7.

6.4.2 Informatieasymmetrie

Volgens Boot & Ligterink is een van de belangrijkste oorzaken met betrekking tot de 
financieringsproblemen van bedrijfsoverdrachten de informatiegevoeligheid ervan.908 
Overdracht van bestaande bedrijven is volgens hen waarschijnlijk een van de meest infor-
matiegevoelige gebeurtenissen. Ondernemers zijn vaak huiverig om de informatie over 
hun onderneming ‘op straat te leggen’.909 Financiers kunnen daardoor moeilijk goede van 
slechte projecten onderscheiden. Dit is volgens Boot & Ligterink een mogelijke manifes-
tatie van het falen van de financieringsmarkt:910

‘Niet alleen de financier van de ondernemer maar ook de overnemende onder-
nemer heeft een informatieachterstand ten opzichte van de overdrager.’

906 Het EIM heeft inmiddels diverse onderzoeken op dit punt verricht. Deze rapporten zijn te raad-
plegen via http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,103,0,0,html/Financile-kengetallen. 
Geraadpleegd augustus 2010.

907 Deze borgstellingsregelingen zijn besproken in hoofdstuk 4.
908 Boot & Ligterink 2003, D11. Volgens de Commissie is de onvolledige of asymmetrische informatie 

de belangrijkste oorzaak van het falen van de risicokapitaalmarkten. Zie Verordening (EG) nr. 
800/2008 (PbEG 2008, L 214/3), pt. 55-56.

909 Dit speelt dus meer bij MKB-ondernemingen dan bij beursgenoteerde ondernemingen. RZO 2003 
(Duffhues), p. 13. en MKB-Nederland 2004 (Rats & Warmerdam), p. 14.

910 Boot & Ligterink 2003, D11.
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De toegang tot langetermijnfinanciering is verder beperkt door een gebrek aan inzichte-
lijkheid.911 Van Praag geeft aan dat asymmetrische informatie een vorm van imperfecte 
informatie is die overheidsingrijpen kan rechtvaardigen:912

‘Nieuwe en kleine bedrijven kunnen in de kapitaal- en arbeidsmarkten moeilij-
ker vermogen, krediet en personeel scoren – hetgeen wel nodig is als het bedrijf 
wil groeien – doordat ze geen trackrecord en ervaring hebben. Arbeid- en kapi-
taalmarkten werken daardoor niet optimaal.’

Daarnaast hebben de informatieasymmetrie en de daaruit voortvloeiende risico’s tot 
gevolg dat financiers een aanzienlijk hoger rendement eisen dan het rendement dat geldt 
ten aanzien van grootbedrijven en beursondernemingen. Voor het MKB geldt dan ook dat 
extern eigen vermogen en vreemd vermogen absoluut en relatief gezien duur is.913 Dit 
betekent onder andere dat investeringsprojecten in het MKB een hoger rendement zullen 
moeten hebben dan beursondernemingen om deze vermogenskosten terug te kunnen 
verdienen.914 Rats & Warmerdam merken op:915

‘De financieringsstructuur van individuele mkb-bedrijven is veelal niet open-
baar en is overigens minder transparant en weinig actueel. De informatie die 
wel aanwijzingen hierover kan bevatten is de jaarrekening. Een nadeel van de 
jaarrekening is dat deze vormvrij en te globaal van karakter is en dat het slechts 
een momentopname achteraf betreft. Hierdoor kan een jaarrekening geen vol-
ledig inzicht geven in hoe de werkelijke financieringswijze van de desbetref-
fende onderneming is. Het is in het mkb veelal onmogelijk uitgebreide (open-
bare) periodieke financiële overzichten te maken.’

Het EIM kwalificeert de markt voor bedrijfsoverdrachten dan ook als een moeilijke markt 
met veel asymmetrische informatie.916

6.4.3 Het ontbreken van voldoende zekerheden, rentabiliteit en vertrouwen

Een andere oorzaak van het financieringsprobleem is het niet kunnen stellen van zeker-
heden. Voor het verkrijgen van een financiering eisen banken zekerheden en dat is niet 
altijd mogelijk.917 Volgens Boot & Ligterink is dit vaak het struikelblok bij de overdracht 
van kleine ondernemingen. Veelal kunnen alleen de aandelen bij de bank in onderpand 
worden gegeven en deze zijn volgens hen voor de bank meestal van weinig waarde.918 
Daar komt bij dat banken meestal niet bereid zijn om de goodwill te financieren, vanwege 
het geringe vertrouwen in de ondernemerskwaliteiten van de opvolger.919 Banken schat-
ten de kwaliteiten van de overnemers vaak minder hoog in dan die van de overdragers.920 

911 RZO 2003 (Duffhues), p. 10.
912 Van Praag 2010, p. 2.
913 RZO 2003 (Duffhues), p. 33 en MKB-Nederland 2004 (Rats & Warmerdam), p. 14.
914 RZO 2003 (Duffhues), p. 28.
915 MKB-Nederland 2004 (Rats & Warmerdam), p. 11.
916 EIM Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008, p. 109. Bijlage bij Kamerstukken II, 2009-

2010, 30 991, nr. 5.
917 De kapitaalintensiteit bij het MKB ligt gemiddeld onder de 50%, terwijl dit percentage bij de beurs-

onderneming 60% is. De kapitaalintensiteit geeft aan hoeveel procent van het totale vermogen is 
uitgegeven aan kapitaalgoederen zoals machines. MKB-ondernemers die niet genoeg eigen ver-
mogen hebben opgebouwd, geven persoonlijke waarborgen om externe financiering te krijgen. 
Persoonlijke bezittingen, veelal het huis maar soms zelfs ook de pensioenvoorziening van de 
ondernemer, dienen als onderpand voor de financiering van investeringen. Dit komt volgens Rats 
& Warmerdam met name voor bij startende en doorgroeiende ondernemers. MKB-Nederland 
2004 (Rats & Warmerdam), p. 12 en 13.

918 Boot & Ligterink 2003, D12.
919 Faber 2003, D10.
920 Flören & Zwartendijk 2003a, D21. Zie ook Flören 2002, p. 28-29.
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Ook Warmerdam constateert dat banken vaak de nieuwe ondernemer niet willen bij-
staan. Hij vindt dat weliswaar begrijpelijk, maar geeft aan dat het meestal niet is geba-
seerd op bedrijfseconomische logica.921 De financiering van de goodwill van de onderne-
ming levert volgens Faber dan ook veelal een probleem op. Hij stelt dat dit komt omdat 
goodwill in de ogen van banken niet meer is dan gekapitaliseerde hoop en dus weinig 
zekerheid geeft. Of de opvolger een financiering kan verkrijgen, is daarom vaak voor een 
aanzienlijk deel gebaseerd op de vertrouwensrelatie tussen de bank en de overnemer.922 
Dit vertrouwensaspect komt ook naar voren in een case besproken in het EIM rapport uit 
2005 over het verkrijgen van bankkredieten. Een ondernemer kreeg bij bank A de finan-
ciering van de bedrijfsoverdracht niet voor elkaar en bij bank B wel. Uit de reactie van 
beide banken blijkt dat vertrouwen een grote rol speelde.923

Bank A:

‘(...) het vertrouwen bleef uit.’

Bank B:

‘Wij hadden vertrouwen in het bedrijf. De heer De Wit en de heer De Bruijn [in 
casu de opvolgers; MH] zijn hardwerkende mensen met een goede opleiding.’

Overigens moest de verkopende partij van Bank B de helft van de verkoopsom als achter-
gestelde lening ter beschikking stellen om het benodigde krediet te verkrijgen. In zoverre 
werden de risico’s dus gedeeld tussen de bank en de verkoper.

Volgens Verbunt ligt een oorzaak ook in de slechte kwaliteit van de kredietaanvraag:924

‘De kwaliteit van de financieringsaanvraag is vaak slecht. Er zou een goede prog-
nose gemaakt moeten worden. Daarbij zouden de resultaten van 3 tot 5 jaar gele-
den op een rijtje gezet moeten worden en die zouden dan moeten worden ver-
taald naar de toekomst met alle plussen en minnen. Een bankier krijgt die er ech-
ter niet 1, 2 3 uit en een typische MKB-er kan dat niet. Hij zal steeds zeggen, fijn 
dat je over een mogelijke overdracht begint, volgend jaar zal ik ermee beginnen 
en vervolgens doet hij dat niet. De accountant, die het een en ander wel op een 
rijtje kan zetten, kost te veel en zo is de cirkel rond. Veel banken beslissen ten 
aanzien van de financiering op basis van economische ratio’s. Basel II heeft daar 
ook een bijdrage aan. Banken zijn ook een andere soort ondernemer. In de zon 
geven ze je vaak een paraplu en in de regen pakken ze die weg. De risicoperceptie 
is lastig, ook voor banken. Vertrouwen in de overnemer speelt ongetwijfeld een 
rol, maar hoeveel is dat? Banken zeggen wel vaak dat een en ander op vertrouwen 
is gebaseerd, maar vergeet daarbij niet dat de beslissing veelal op beleid is 
gestoeld. En dat beleid is toch weer gebaseerd op de economische ratio’s.’

Een andere oorzaak die de financiering van de bedrijfsovername kan bemoeilijken, is dat 
de kostenvoet voor het (vreemd en eigen) vermogen niet volledig door de opbrengsten uit 
de onderneming kan worden terugverdiend, terwijl men er toch voor kiest om de bedrijfs-
voering voort te zetten. Duffhues meent dat de activiteiten ook niet stopgezet hoeven te 
worden, maar geeft wel aan dat de eigenaar-ondernemer dan om niet-zakelijke redenen 
de subsidiënt is van zijn eigen activiteiten. Een van de redenen kan zijn de persoonlijke 
waardering die men hecht aan de vrijheid die het zakenleven vaak biedt.925 In die situaties 

921 Warmerdam 2003, D31.
922 RZO 2003 (Van Engelenburg & Kommers), p. 7 en 8.
923 EIM december 2005 (De Jong-’t Hart e.a.), p. 16.
924 Verbunt 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
925 RZO 2003 (Duffhues), p. 35.
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kan de waarde van het bedrijfspand in geval van een bedrijfsopvolging volgens Duffhues 
wel een probleem opleveren.926 Van Teeffelen stelt daarom voor om de onroerende zaak 
zo veel mogelijk buiten de transactie te houden.927 Indien echter de onroerende zaak wel 
wordt gebruikt binnen de onderneming, zal de onderneming in ieder geval voldoende 
rendementen moeten opleveren om de huur van het pand te kunnen dragen.

6.4.4 Doel van de financiering

Langman & Lugt geven aan dat bedrijfsoverdrachten lastig te financieren zijn. Volgens 
hen komt dat door de aard van de financiering:928

‘Het gaat immers niet om vreemd vermogen, maar om de inbreng van risicodra-
gend vermogen door de zelfstandige koper van het bedrijf. Het botst met het 
karakter van het bankwezen om die inbreng zonder meer te financieren.’

Ook bij de overdracht van familiebedrijven lijkt het doel van de financiering, te weten de 
bedrijfsoverdracht, een probleem te zijn. Financieringsproblemen ontstaan veelal omdat 
bij het familiebedrijf en bij de banken ten opzichte van elkaar een bepaald wantrouwen 
bestaat. Financiers vinden de opvolgingsproblematiek bij familiebedrijven een risico, 
gelet op de waarde die zij toekennen aan de ondernemerskwaliteiten van de overnemer. 
Zie uitgebreider § 6.4.6.

Volgens Meijaard lijkt de financiering vaak een belemmering voor een starter om via een 
bedrijfsovername te starten. Naar zijn mening zou dat niet zo moeten zijn:929

‘Juist omdat er al een basis is bij het over te nemen bedrijf, zouden ondernemers 
[overdragers; MH] eerder bereid moeten zijn om mee te financieren, zeker als 
de nieuwe ondernemer relevante ervaring in de branche kan aantonen. De over-
levings- en groeikansen zijn immers beter.’

6.4.5 Kleine ondernemingen

Het blijkt extra lastig te zijn voor kleine ondernemingen om een kredietaanvraag gehono-
reerd te krijgen, vooral vanwege de in § 6.4.2 genoemde informatieproblemen. Deze 
ondernemingen zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de ondernemer. Ook is de kwa-
liteit van de accountantsinformatie bij kleine ondernemingen minder.930 Verder is het 
risico van financiering bij kleine ondernemingen volgens Boot & Ligterink ook groter, 
omdat er veelal sprake is van een minder gediversifieerde inkomensstroom. Er bestaat 
vaak een grotere afhankelijkheid van afnemers en leveranciers. Zekerheden en inbreng 
van privévermogen kunnen het informatieprobleem verminderen, maar het verstrekken 
van zekerheden is bij kleine ondernemingen vaak ook het grootste struikelblok omdat ze 
er niet zijn (zie ook § 6.4.3).931

Boot & Ligterink stellen verder dat financiers niet zitten te springen om kleine overdrach-
ten te financieren vanwege de hoge inspanningen en de ontvangen revenuen. Lokale kan-
toren moeten het volgens hen zelf maar uitzoeken. Corporate Finance-afdelingen en 
Acquisitie Finance-afdelingen op het hoofdkantoor willen hiermee volgens hen niet lastig 

926 Zie vorige noot. In gelijke zin Verbunt 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
927 Hogeschool Utrecht/KvK maart 2010 (Van Teeffelen), p. 2.
928 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 28-29.
929 EIM november 2007 (Meijaard), p. 3. Zie over de overlevings- en groeikansen § 5.8.3.
930 Boot & Ligterink 2003, D12. Duffhues geeft aan dat het eigen vermogen van kleinbedrijf/niet-

rechtspersonen aan de schrale kant is, RZO 2003 (Duffhues), p. 11.
931 Boot & Ligterink 2003, D12. Duffhues geeft aan dat het eigen vermogen van kleinbedrijf/niet-

rechtspersonen aan de schrale kant is, RZO 2003 (Duffhues), p. 11.
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worden gevallen.932 Ook Langman & Lugt geven aan dat banken liever bedrijfsoverdrach-
ten van grote ondernemingen dan van kleine ondernemingen willen begeleiden.933 Een 
financiering van een bedrijfsovername is voor een bank namelijk een arbeidsintensief tra-
ject. De begeleiding van de overname en de beoordeling van het krediet kosten veel werk. 
Aangezien de hoeveelheid werk niet of nauwelijks varieert met de omvang van de overna-
mesom, kan een bank belangrijke schaalvoordelen halen door zich te concentreren op de 
grotere kredieten.934 Verbunt geeft aan:935

‘Banken moeten veel uren en dus geld stoppen in de overdracht. En het is maar 
de vraag wat zij ervoor terug krijgen. Want als de overdracht eenmaal is gerea-
liseerd, kan de ondernemer zo overstappen naar een andere bank, die lagere 
tarieven hanteert. Ondernemingen met 1 tot 100 werknemers hebben vaak een 
probleem. Overdrachten tussen de paar ton en € 1,5 miljoen, dat is de waarde 
exclusief het onroerende goed, zijn vaak niet aantrekkelijk voor banken. Om 
het klantenvertrek te voorkomen, zoeken banken vaak een overnemer binnen 
hun eigen klantenbestand. Ze kunnen dan na de overdracht het vermogensbe-
heer van de ex-ondernemer doen en houden ook de andere klant. Hetzelfde zie 
je wel gebeuren bij accountants, die weliswaar onafhankelijk moeten opereren, 
maar de zoektocht naar een overnemer toch vaak eerst binnen hun eigen klan-
tenbestand verrichten. Overigens kan er dan wellicht ook een soort ‘conflict of 
interest’ ontstaan. Want de belangen van welke klant behartigt de bank respec-
tievelijk de accountant dan?’

Weliswaar is volgens Langman & Lugt de laatste jaren enige concurrentie ontstaan tussen 
banken om het ‘betere’ segment ondernemers van het midden- en kleinbedrijf als klant 
binnen te halen, maar nog steeds blijft er een belangrijk deel van de, met name kleine, 
ondernemers over voor wie de toegang tot de kapitaalmarkt een knelpunt vormt bij een 
bedrijfsovername.936

Meijaard ziet een extra uitdaging in het financieel mogelijk maken van kleine bedrijfs-
overdrachten:937

‘Ook al zijn met de verkoop hiervan wellicht geen grote geldsommen gemoeid, 
het is toch zonde als de nieuwe ondernemer helemaal van nul af begint, terwijl 
hij/zij een vliegende start had kunnen maken.’

6.4.6 Familiebedrijven

In § 6.3.5 is aangegeven dat familiebedrijven een goede solvabiliteit hebben en dat zij the-
oretisch weinig financieringsproblemen zouden moeten hebben. Zij zijn echter huiverig 
voor het aantrekken van vreemd vermogen. De neiging bij familiebedrijven om zo veel 
mogelijk eigen middelen te gebruiken, kan volgens de Expertgroep Familiebedrijven bij 
een bedrijfsoverdracht naar de volgende generatie of bij verkoop aan derden leiden tot 
fricties.938 Een substantieel deel van het familievermogen zit immers vast in de onderne-

932 Boot & Ligterink 2003, D12.
933 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 29-30.
934 Zie ook § 6.3.4.
935 Verbunt 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
936 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 29-30.
937 EIM december 2007 (Meijaard), p. 5.
938 Expertgroep Familiebedrijven 2007, p. 13.
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ming.939 Volgens Flören ligt er daarom ook een taak voor de banken. Volgens hem wordt 
het hoog tijd dat financiers de taal van het familiebedrijf gaan spreken, teneinde deze pro-
blemen het hoofd te bieden.940

Uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat 10% van de overdra-
gers van familiebedrijven in grote mate last heeft gehad van een financieel knelpunt. Vol-
gens de onderzoekers komt dat waarschijnlijk vanwege de huiver om extern kapitaal aan 
te trekken.941

Bij de overdracht van familiebedrijven ontstaan financieringsproblemen veelal omdat bij 
het familiebedrijf en bij de banken ten opzichte van elkaar een bepaald wantrouwen 
bestaat. Financiers vinden de opvolgingsproblematiek bij familiebedrijven een risico, 
gelet op de waarde die zij toekennen aan de ondernemerskwaliteiten van de overne-
mer.942 Hierdoor zijn zij volgens Faber meestal niet bereid om de goodwill te financie-
ren.943 Voor zover de financiering niet mogelijk is vanwege het ontbreken van zekerhe-
den, terwijl wel sprake is van goede continuïteitsperspectieven zou gebruik kunnen wor-
den gemaakt van de bestaande borgstellingsregelingen. Deze regelingen zijn speciaal voor 
een dergelijke situatie bedoeld.

Overdrachten binnen de familie hebben vaak wel weer als voordeel dat de onderneming 
voor een lagere waarde wordt overgedragen dan bij een overdracht aan een derde. Volgens 
Flören is bij een kwart van de familiebedrijven de overnameprijs van de aandelen op maxi-
maal 75% van de reële waarde van het bedrijf gewaardeerd.944 Uit ander onderzoek blijkt 
dat 60% van de directeuren het eens is met de stelling dat het financieel aantrekkelijker 
is om het bedrijf aan externen over te dragen.945 Flören & Geerlings merken op:946

‘Wederom wordt duidelijk dat bij bedrijfsoverdracht emotionele overwegingen 
belangrijker zijn voor het familiebedrijf dan financiële overwegingen.’

Van de Kimmenade heeft ook onderzoek gedaan naar de overdracht van familiebedrijven. 
In zijn onderzoek werden de aandelen in alle gevallen overgedragen aan derden.947 Daar-
bij bleek dat de verkoper de koopsom voor zijn aandelen meestal in contanten kreeg, 
namelijk in 89% van de gevallen; 2% kreeg de vergoeding in de vorm van aandelen en 8% 
kreeg een combinatie van beide. 60% van deze kopers ontving het bedrag in één keer en 
30% in fasen. 10% van de overdragers sprak een zogenoemde earn-outregeling af, waarbij 
de koper een deel van het overnamebedrag in één keer betaalt en het restant in delen. De 

939 Ongeveer 2/3 van de directeuren van familiebedrijven geeft aan dat het overgrote deel van het 
familievermogen in het bedrijf zit. Bij 57% van de grote familiebedrijven zit minimaal 75% van 
het vermogen in het bedrijf. Bij kleinere familiebedrijven is dat beduidend lager, namelijk 35%. 
Flören & Geerlings 2006, p. 21. Van de familiebedrijven die bij voorkeur geen gebruikmaken van 
extern kapitaal is 26% van het balanstotaal gefinancierd met vreemd vermogen; bij familiebedrij-
ven die geen bezwaar hebben, is dat 36%. Flören & Geerlings 2006, p. 15.

940 Flören 2002, p. 28-29.
941 Ondernemerschapsmonitor maart 2000, p. 14.
942 Flören 2002, p. 28-29. Uit onderzoek blijkt verder dat banken onder opvolgers van familiebedrij-

ven een relatief lage waardering krijgen in vergelijking met fiscalisten en juristen. De onderzoe-
kers zien een verband tussen het gebrek aan vertrouwen bij de bank in de opvolger en een gebrek 
aan waardering bij de opvolgers. ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 15.

943 Faber 2003, D10.
944 Flören 2002, p. 46 en Flören & Zwartendijk 2003a, D20.
945 Flören & Geerlings 2006.
946 De directeuren zijn overigens verdeeld over de vraag of opvolgende kinderen voordelen mogen 

krijgen ten opzichte van niet-opvolgende kinderen. 1/3 meent dat de opvolgers geholpen mogen 
worden bij de overdracht, bijvoorbeeld door een verlichting van de financiering, maar een even 
groot deel is het oneens met deze stelling. In ieder geval wil 60% van de directeuren dat ieder kind 
uiteindelijk een even groot deel van het vermogen moet krijgen. Flören & Geerlings 2006.

947 Van de Kimmenade 2003, p. 21 en 174-175.
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omvang van deze restantbedragen wordt daarbij afhankelijk gesteld van bijvoorbeeld de 
omvang van de omzet of de winst. Volgens Van de Kimmenade waren de verkopers uitein-
delijk erg ongelukkig met de earn-outregeling.948

6.4.7 Conclusie

De knelpunten die spelen bij de financiering van een bedrijfsopvolging zijn niet wezenlijk 
anders dan de knelpunten die in het algemeen spelen bij een financiering (§ 6.3). Het doel 
van de financiering kan wel reden zijn waarom bepaalde knelpunten zich pregnanter 
voordoen, zoals de informatieasymmetrie, waarvan zowel de overnemer als de banken 
last hebben, en het (nog) ontbreken van vertrouwen in de opvolger, waardoor bijvoor-
beeld banken voorzichtiger zijn bij het verstrekken van krediet. Met name bedrijfsover-
drachten van kleine ondernemingen kunnen hierdoor moeilijk worden gefinancierd. 
Familiebedrijven hebben een goede solvabiliteit, zodat het financieringsprobleem dat 
zich bij de bedrijfsopvolging van familiebedrijven voordoet niet zozeer het gevolg lijkt te 
zijn van de financiële positie van het familiebedrijf. Bovendien wordt in veel gevallen de 
onderneming overgedragen voor een lagere prijs dan de prijs die van een derde zou kun-
nen worden verkregen. De financieringsproblemen lijken dan ook meer gebaseerd te zijn 
op de voorkeur van de familiebedrijven om de onderneming te financieren met eigen ver-
mogen en het wederzijdse wantrouwen dat bestaat tussen banken en familiebedrijven. 
Voor zover de financiering niet mogelijk is vanwege het ontbreken van zekerheden, ter-
wijl wel sprake is van goede continuïteitsperspectieven, zou wellicht gebruik kunnen 
worden gemaakt van de bestaande borgstellingsregelingen.

6.5 MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOOR DE 
FINANCIERINGSPROBLEMEN

6.5.1 Inleiding

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor de spelers op de markt om zelf het financie-
ringsprobleem bij bedrijfsoverdrachten te verminderen. In deze paragraaf zal ik deze 
mogelijkheden kort bespreken.949 Ten eerste besteed ik aandacht aan maatregelen die 
kunnen worden getroffen om de informatieasymmetrie te verminderen (§ 6.5.2). Vervol-
gens ga ik in op de mogelijkheid dat de overdrager optreedt als medefinancier van de over-
dracht (§ 6.5.3). Daarna bespreek ik de mogelijkheid om een zogenoemde earn-outrege-
ling af te spreken (§ 6.5.4). § 6.5.5 ten slotte staat in het teken van de gedragsverandering 
bij banken en ondernemingen. Ik sluit deze paragraaf af met een korte conclusie in 
§ 6.5.6.

6.5.2 Verminderen informatieasymmetrie

Boot & Ligterink verwachten dat het informatieprobleem geringer zal zijn als de overne-
mende partij eerder bij de onderneming betrokken wordt (familie, werknemer).950 Boven-
dien zullen dan de historische prestaties van de onderneming meer zeggen over de toe-
komst van de onderneming, hetgeen belangrijk is voor financiers. Een ander voordeel is 
dat de overdrager sneller bereid zal zijn zich in te blijven zetten voor de onderneming. Dit 
kan de financierbaarheid ook vergroten. Daarentegen vergroten niet-zakelijke (fami-
lie)overwegingen vaak de complexiteit en bemoeilijken zij de financiering van overnames 
binnen de familie, aldus nog steeds Boot & Ligterink.

948 Van de Kimmenade 2003, p. 21 en 174-175.
949 In § 6.6 wordt apart ingegaan op de vraag of er een rol is weggelegd voor de overheid.
950 Boot & Ligterink 2003, D12. In gelijke zin Van Praag 2003, D.17. Uit onderzoek onder familiebe-

drijven blijkt dat 51,1% het eens is met de stelling dat familieleden altijd elders werkervaring heb-
ben opgegaan voordat zij in het bedrijf komen; 28,1% is het oneens met de stelling. Over de 
mening van de overige 21% geeft het onderzoek geen melding. Flören 1993, p. 10.
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Flören stelt met betrekking tot de informatieasymmetrie dat familiebedrijven eigenlijk 
meer inzicht moeten geven in de strategie, de opvolgingsplanning en de financiën.951 
Meer inzicht geven in het over te nemen bedrijf zou de informatieachterstand kunnen 
wegnemen, waardoor het vertrouwen in de bedrijfsoverdracht bij banken kan toenemen. 
Bij familiebedrijven op hun beurt bestaat er echter een groot wantrouwen ten opzichte 
van financiers en is er huiver om extern kapitaal aan te trekken (zie § 6.3.5 en § 6.4.6).

6.5.3 Overdrager financiert mee

Faber geeft aan dat banken eerder geneigd zijn een financiering te verstrekken als de over-
drager een bijdrage levert door vanuit zijn vertrouwen in de opvolger tijdelijk een deel 
van de koopprijs mee te financieren.952 Steeds meer banken eisen ook in toenemende 
mate betrokkenheid van de ex-ondernemers.953 Zie ook de case besproken in § 6.4.3 waar 
de overdragende ondernemer de helft van de verkoopsom als achtergestelde lening ter 
beschikking moest stellen om het financieringskrediet rond te krijgen. Ook Langman & 
Lugt zien de medefinanciering door de verkoper als een oplossing voor het financierings-
probleem. Volgens hen komt het vaak voor dat verkopers door middel van achtergestelde 
leningen bijdragen in de financiering van de overnamesom.954 Uit het onderzoek van Van 
der Eijk, Flören & Jansen blijkt dat de geïnterviewde bankiers, adviseurs en accountants 
aangeven dat de overdrager over het algemeen meefinanciert bij de overdracht:955

‘Dit stuk van de financiering is doorgaans noodzakelijk om de gehele financie-
ring rond te krijgen. Banken hanteren immers een bepaalde minimale solvabi-
liteitseis waar zonder de steun van senior nooit aan voldaan kan worden.’

Overigens komt het volgens hen ook regelmatig voor dat de overdracht volledig intern 
wordt gefinancierd, waaronder wordt verstaan: de eigen inbreng van de overnemer, de 
financiering door de overdrager, en/of de financiering door andere familieleden.

In geval van overdracht binnen de familie wordt vaak gekozen voor een situatie waarbij 
een deel van het vermogen van de ouders in het bedrijf achterblijft. Dat vermogen wordt 
dan geleidelijk terugbetaald. Uit de DGA-barometer uit 2003 blijkt bijvoorbeeld dat bij een 
overdracht van ouders aan kinderen, de kinderen in 3% van de gevallen de overdracht zelf 
financieren bij een bank (in 1998 nog 11%), in 40% van de gevallen een deel lenen bij de 
ouders (in 1998 nog 23%), in 41% van de gevallen alles lenen bij de ouders (in 1998 40%), 
in 6% van de gevallen gebeurt het op een andere wijze (in 1998 13%) en 11% weet het niet, 
of doet geen opgave (in 1998 13%).956 Hier is dus een toename van de financiering door de 
ouders te zien en kennelijk is het geld er ook om dat te doen. Een en ander past in het 
beeld dat familiebedrijven liever geen extern kapitaal aantrekken.

Het verstrekken van de financiering door de overdrager kan plaatsvinden via een achter-
gestelde lening.957 Een andere in de praktijk veel gebruikte vorm bij de overdracht aan 
kinderen is dat de oude ondernemer via cumulatief preferente aandelen zijn belang bij de 
waarde van de onderneming tot op dat moment houdt, en dat er tegelijkertijd een uitgifte 
van gewone aandelen plaatsvindt aan de opvolgers. Het voordeel van deze laatste vorm is 

951 Flören 2002, p. 28-29. Banken krijgen onder opvolgers van familiebedrijven een relatief lage waar-
dering in vergelijking met fiscalisten en juristen. De onderzoekers zien een verband tussen het 
gebrek aan vertrouwen bij de bank in de opvolger en een gebrek aan waardering bij de opvolgers. 
ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 15.

952 Faber 2003, D10.
953 GIBO 2002 (Breembroek & Zemann), p. 17.
954 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 26 en 30.
955 Zie ook Van der Eijk, Flören & Jansen 2004, p. 67.
956 NIPO DGA-barometer 2003 (’t Hullenaar), § 2.4.
957 GIBO 2002 (Breembroek & Zemann), p. 17.
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dat de kinderen op het moment van toetreden alleen het aandelenkapitaal dat wordt uit-
gegeven hoeven te financieren. Met de winsten die de opvolger na de toetreding behaalt, 
kan de financiering van de aflossing van de vordering respectievelijk de inkoop van de 
preferente aandelen plaatsvinden. De totale financieringsbehoefte bij de verkoop tegen 
schuldigerkenning of een overdracht ‘tegen’ preferente aandelen blijft dus gelijk aan die 
bij een overdracht tegen een koopsom die direct betaald moet worden, alleen het moment 
waarop de financiering noodzakelijk is, is verschillend.958 Overigens leidt de overdracht 
tegen een vordering ertoe dat geen gebruik kan worden gemaakt van de doorschuifrege-
lingen in de Wet IB 2001 en de faciliteiten in de SW 1956. Een overdracht waarbij aan de 
‘overdrager’ preferente aandelen worden uitgegeven doet dat, zij het onder strikte voor-
waarden, niet.959 De inkoop van deze aandelen gedurende de voortzettingsperiode voor 
de schenk- en erfbelasting zorgt echter wel voor een verlies aan faciliteiten.

Vooral bij kleine ondernemingen zal het meefinancieren door de overdrager volgens Ver-
bunt niet altijd mogelijk zijn:960

‘Het komt echter maar al te vaak voor dat de ondernemer de verkoop van zijn 
onderneming nodig heeft om te kunnen voorzien in zijn pensioen. Vaak zit het 
geld dan in de onroerende zaak. De overdrager zal dan liever willen, of zelfs 
moeten, cashen. Ook zie je dan dat de overdracht vertraging oploopt. De over-
drager moet langer ondernemen om voldoende geld uit de onderneming te kun-
nen halen om te kunnen voorzien in zijn pensioen.’

Hierdoor kan volgens hem veelal ook geen gebruik worden gemaakt van de faciliteiten 
voor de schenkbelasting. Als brancheorganisatie heeft men het financieringsprobleem 
dan ook bij het Ministerie van Economische Zaken aangekaart:961

‘(...) maar zij menen dat er geen probleem is, omdat ze al maatregelen hebben 
getroffen zoals de BMKB-regeling en de fiscale faciliteiten. Wij menen dat daar-
mee echter onvoldoende aandacht is voor het probleem. Bovendien bestaan de 
fiscale faciliteiten, en dan met name de schenkings- en successierechtfacilitei-
ten, slechts voor een bepaalde groep. Banken blijven het begeleiden van een 
overdracht te duur vinden. Het is ergens nog logisch ook dat banken vanuit 
commercieel oogpunt zich terughoudend opstellen.’

6.5.4 Earn-outregeling

Schrijnemaekers stelt dat, als bepaalde risico’s niet financierbaar zijn, ervoor kan worden 
gekozen om deze buiten de waardebepaling te houden en daarvoor een zogenoemde earn-
outregeling af te spreken.962 De koper betaalt dan bij de aankoop van de onderneming een 
vast bedrag en het restant, de zogenoemde ‘earn-out’, betaalt hij na verloop van tijd aan 
de hand van vooraf door de koper en verkoper te bepalen variabelen. Hierbij kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan een bepaald percentage van de gemiddelde omzet over de eer-

958 Zie ook Van der Eijk, Flören & Jansen 2004, p. 47 en p. 61. Dit voordeel kan ook worden bereikt 
door een overdracht van de aandelen in fasen. Flören & Zwartendijk 2003a, D21.

959 Verder is voor op 1 januari 2010 bestaande situaties in art. 4.17a, lid 7, Wet IB 2001 een uitzonde-
ring opgenomen in geval van het overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder en de vordering 
op de bedrijfsopvolger tot het vermogen van de bv behoort. Deze overgangsmaatregel geldt niet 
voor de faciliteiten voor de erfbelasting omdat voor die faciliteiten geldt dat deze reeds met 
ingang van 1 januari 1997 niet van toepassing zijn in deze situatie.

960 Verbunt 2008 (interview opgenomen in bijlage III). Dit geldt ook indien de onroerende zaak niet 
wordt overgedragen, maar wordt verhuurd. Van Teeffelen stelt voor om de onroerende zaak zo 
veel mogelijk buiten de transactie te houden. Hogeschool Utrecht/KvK 2010 (Van Teeffelen), p. 2 
en 11.

961 Verbunt 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
962 Schrijnemaekers 2003, D14.
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ste drie jaar na de overname van de onderneming, of een bepaald percentage van de in die 
jaren behaalde winst. Van een earn-outregeling kan bijvoorbeeld gebruik worden 
gemaakt als (bij de bank) twijfel bestaat over de toekomstige winstcapaciteit van de onder-
neming en de daaraan ten grondslag liggende aannames. Een earn-outregeling biedt de 
koper de mogelijkheid om het risico van een te hoge koopprijs te beperken. Financiers 
zijn volgens Schrijnemaekers eerder geneigd om in geval van een earn-outregeling 
vreemd vermogen te verschaffen, doordat het risico verbonden aan de terugbetaling van 
het verstrekte vermogen wordt verminderd.963 Verder heeft een earn-outregeling volgens 
hem als voordeel dat de verkopende partij een reële prijs ontvangt en de kopende partij 
zich indekt tegen specifieke risico’s. Uit het onderzoek van Van de Kimmenade blijkt ove-
rigens dat verkopers die gebruikmaakten van een earn-outregeling, daarmee uiteindelijk 
ongelukkig waren.964

6.5.5 Gedragsverandering bij ondernemers en banken

Uit § 6.3.4 en § 6.4.5 respectievelijk § 6.3.5 en § 6.4.6 blijkt dat bij de financiering van 
kleine ondernemingen en van familieondernemingen vooral de belevingswereld van de 
ondernemers aan de ene kant en de banken aan de andere kant een belangrijke rol speelt 
bij het financieringsprobleem. Op de een of andere manier moet daarin verandering 
komen. De banken zullen meer aandacht moeten besteden aan de individuele situatie en 
de behoeftes van hun klanten. In geval van kleine ondernemingen speelt echter het kos-
tenaspect; de banken moeten veel kosten maken en verwachten weinig baten. Het feit dat 
de Rabobank en de ING-bank – ook financieel, hoewel beperkt – zijn betrokken bij de 
Microfinancieringsregeling die de overheid heeft getroffen, is een goede stap. Zie § 4.5. 
Met betrekking tot familieondernemingen wordt in de literatuur aangegeven dat de ban-
ken de taal van de familieondernemingen moeten leren spreken. Familieondernemingen 
op hun beurt zouden meer informatie moeten geven met betrekking tot de stand van 
zaken van de familieonderneming.

6.5.6 Conclusie

Er bestaan in de praktijk diverse concrete maatregelen die getroffen kunnen worden om 
de financieringsproblemen in geval van een bedrijfsopvolging te verminderen, zoals het 
laten meewerken van de beoogde bedrijfsopvolger in de onderneming, het meefinancie-
ren door de overdrager en het afspreken van een earn-outregeling. Veel zal echter afhan-
gen van het vertrouwen en het wederzijdse (on)begrip van de ondernemers en de banken. 
Teneinde de problemen bij het financieren van kleine ondernemingen en het financieren 
van risicodragend kapitaal te verminderen, heeft de overheid diverse niet-fiscale maatre-
gelen getroffen. Hieraan is aandacht besteed in hoofdstuk 4. Daarnaast bestaan ook fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Deze zijn besproken in hoofdstuk 3.

6.6 IS ER EEN ROL WEGGELEGD VOOR DE OVERHEID?

6.6.1 Inleiding

In § 6.2 zijn de kaders aangegeven voor de overheid om in te grijpen in de kapitaalmarkt. 
Aangegeven is dat alleen moet worden ingegrepen indien sprake is van marktfalen. Het 
liefst zou de overheid de financieringsmarkt moeten begeleiden. Lukt dat niet, dan is 
interveniëren een oplossing, waarbij zo veel mogelijk moet worden gestreefd naar een tij-
delijke interventie en waarbij een bepaald marktmechanisme moet worden ingebouwd. 

963 Verder heeft een earn-outregeling volgens hem als voordeel dat de verkopende partij een reële 
prijs ontvangt en de kopende partij zich indekt tegen specifieke risico’s. Schrijnemaekers 2003, 
D14.

964 Van de Kimmenade 2003, p. 21 en 174-175.
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In deze paragraaf wordt onderzocht of en op welke wijze de overheid zou moeten ingrij-
pen in de financieringsmarkt voor bedrijfsopvolgingen. Hieruit zal blijken dat er consen-
sus bestaat in de literatuur dat een en ander in beginsel aan de markt moet worden over-
gelaten (§ 6.6.2) en dat in geval van ingrijpen door de overheid begeleiden in eerste instan-
tie het devies is (§ 6.6.3).

6.6.2 Alleen ingrijpen bij marktfalen

Boot & Ligterink geven aan dat de overheid in de financieringsmarkt moet ingrijpen, maar 
dan wel alleen als de financieringsmarkt zichzelf (tijdelijk) niet kan redden, welke 
mening wordt onderschreven door Duffhues.965 Volgens hen heeft de overheid twee 
mogelijkheden op de markt van bedrijfsoverdrachten. De overheid kan faciliteren (het 
marktproces beter laten verlopen) of interveniëren (financieren of overnemen van 
risico’s).966 Indien er geen sprake is van permanent marktfalen, moet de overheid volgens 
hen volstaan met faciliteren en niet interveniëren, omdat de overheid anders risico’s over-
neemt waarvoor de ondernemer zelf verantwoordelijk is. Nog belangrijker is echter dat 
de markt dan onvoldoende prikkels krijgt om aan informatieproblemen het hoofd te bie-
den:967

‘Overheidsgaranties ondermijnen dus de private financieringsmarkt, tenzij 
garanties alleen geboden worden als private partijen gelijkwaardig in de risico’s 
participeren. De verplichte matching door private financiers onder de Borgstel-
lingsregeling Midden en Kleinbedrijf (BMKB) is hiervan een goed voorbeeld. 
Hierbij moet de lening voor risico van de bank ten minste gelijk zijn aan het 
gegarandeerde deel.’

Onderzocht zou volgens Boot & Ligterink moeten worden of deze regeling voldoende 
mogelijkheden biedt voor bedrijfsoverdrachten.968 Duffhues is ter zake van de algemene 
financieringsproblemen in het MKB dezelfde mening toegedaan:969

‘De uitbreidingsinvesteringen kunnen door de angst om ‘risky financing’ bron-
nen aan te boren, intussen worden afgetopt op het niveau van de beschikbaar-
heid van eigen middelen en de nog onbenutte leencapaciteit. Dit brengt schade 
toe aan de nationale welvaart doordat op zich zelf gezien waardevolle investe-
ringen onder omstandigheden geen doorgang vinden. Toch kan dit geen recht-
vaardiging zijn om de overheid aan te spreken om extra financieringsfacilitei-
ten beschikbaar te stellen omdat de overheid deze informatienadelen evenmin 
kan oplossen als de partners daartoe zelf niet in staat zijn.’

Indien de overheid moet interveniëren in de markt van bedrijfsoverdrachten, omdat de 
markt het zelf niet geregeld krijgt, moet dat volgens Boot & Ligterink tijdelijk gebeuren, 
zodat voor de marktpartijen de prikkels blijven bestaan om zelf naar oplossingen te zoe-
ken voor de bestaande problemen.970 Zij noemen als voorbeeld de Garantie Particuliere 
Participatiemaatschappijen (GPP). Deze regeling was actief tussen 1981 en 1995 en 
bestond uit een overheidsgarantie van 50% op geleden verliezen op investeringen in durf-

965 Boot & Ligterink 2003, D12 en RZO 2003 (Duffhues), p. 35.
966 Interveniëren in de markt gaat dus veel verder dan het begeleiden van de markt. RZO 2003 (Duff-

hues), p. 35.
967 Boot & Ligterink 2003, D.12.
968 Hierbij zijn volgens hen ook de in 2001 aan de BMKB-regeling toegevoegde startersfaciliteit als-

mede internationale ervaringen (zoals de specifieke Finse ‘entrepreneur loan’-constructie) van 
belang. Boot & Ligterink 2003, D12. Er zijn meer landen in de EU die speciale financieringspro-
ducten hebben met betrekking tot de bedrijfsoverdracht. Zie voor een overzicht Eindverslag des-
kundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 77-79.

969 RZO 2003 (Duffhues), p. 35.
970 Boot & Ligterink 2003, D.12.
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kapitaalfondsen. Het is niet verrassend dat deze regeling een grote stimulans is geweest 
voor de groei van aanbod van durfkapitaal, aldus Boot & Ligterink:971

‘Opmerkelijk is dat na het wegvallen van deze garantieregeling, de groei onver-
minderd is doorgegaan. Schijnbaar had de regeling een bepaald coördinatiepro-
bleem opgelost: toen de markt voor durfkapitaal eenmaal bestond, kon deze 
zichzelf onderhouden.’

Directe participatie in het eigen vermogen door participatiemaatschappijen is volgens 
hen evenzeer van belang. Desondanks zijn zij van mening dat een verliesgarantieregeling 
zoals de GPP ongewenst is, omdat deze de risico’s te eenzijdig bij de overheid legt.972 Hun 
inschatting is dat alleen faciliterend beleid mogelijk is, maar zij achten nader onderzoek 
gewenst.

In gelijke zin oordeelt Duffhues:973

‘Geconcludeerd kan worden dat het MKB zijn eigen financieringsproblemen 
creëert door de typische kenmerken van schaalnadelen en de typische terug-
houdende invulling van het informatiebeleid richting financiers (...). Het is pri-
mair aan de ondernemers zelf om door deze nadelen op te heffen de financie-
ring te vergemakkelijken en goedkoper te maken. Weliswaar heeft de overheid 
in het verleden gemeend de helpende hand te moeten toesteken zoals bij de 
toenmalige PPM-regeling ter verkrijging van extern eigen vermogen en het 
Besluit Borgstellingskrediet MKB (1995), dat neemt niet weg dat dit slechts faci-
literende hulp was.’

Duffhues onderschrijft dan ook niet het voorstel van Faber voor de ontwikkeling van cre-
atieve financieringsoplossingen bij een bedrijfsoverdracht waarbij Faber een rol ziet weg-
gelegd voor de overheid. Doel van het voorstel van Faber is de overdracht van bedrijven te 
vergemakkelijken, vooral wanneer het bedrijf aan een werknemer wordt verkocht die 
over onvoldoende zekerheden beschikt. Duffhues geeft aan:974

‘Als dit verder gaat dan faciliteren, komt dit in feite neer op een suggestie om 
de vermogenskosten te subsidiëren waardoor de prikkels tot het dragen van een 
eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer zouden worden ondergraven.’

Een en ander past in de visie van de Commissie dat voor het verkrijgen van een borgstel-
ling een zakelijke prijs moet worden betaald en dat de borgstelling geen 100%-borgstelling 
moet zijn. Dit laatste is meer gericht op de kredietgever. Deze moet geprikkeld blijven om 
het risico van de geldverstrekking behoorlijk te onderzoeken. De Commissie merkt op:975

‘De Commissie is van mening dat, indien een financiële verplichting geheel 
door een staatsgarantie wordt gedekt, de kredietgever minder wordt geprikkeld 
om het aan de krediettransactie verbonden risico behoorlijk te onderzoeken, af 
te dekken en tot een minimum te beperken en, in het bijzonder, om de krediet-
waardigheid van de kredietnemer naar behoren te toetsen. Die risicobeoorde-
ling wordt, bij gebrek aan middelen, misschien niet altijd door de overheidsga-

971 Zie ook noot 968.
972 De betalingsregelingen van art. 25, lid 9 (verkoop aanmerkelijkbelangaandelen tegen schuldiger-

kenning) en lid 18 en 19, (verkoop IB-onderneming tegen schuldigerkenning) IW 1990 voldoen 
bijvoorbeeld aan dit uitgangspunt. Deze betalingsregelingen worden alleen verleend indien de 
overnemer de koopsom schuldig blijft. De wetgever heeft dit ook uitdrukkelijk gewild; de over-
drager moest ook een deel van het risico dragen.

973 RZO 2003 (Duffhues), p. 54.
974 RZO 2003 (Duffhues), p. 55.
975 Mededeling steunmaatregelen garanties 2008, pt. 3.2, onder c en pt. 3.4 onder c.
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rant overgenomen. Dit ontbreken van een prikkel om het risico van niet-terug-
betaling van de lening tot een minimum te beperken, kan kredietgevers ertoe 
aanzetten leningen toe te staan met een bovennormaal zakelijk risico en kan er 
aldus toe leiden dat het aandeel garanties met een hoger risico in de portefeuille 
van de staat toeneemt.’

Jonkhoff stelt dat ingrijpen niet moet plaatsvinden:976

‘Er zou bij het zwaaien met overheidsgeld wederom een verkeerde selectie 
plaatsvinden: bedrijven zouden geneigd zijn risico’s naar de overheid te 
verp(la)atsen, zodat bij hen de juiste prikkels ontbreken. Voor de belastingbeta-
ler zou een nodeloze kostenpost resulteren.’

Bongaerts geeft aan dat het niet alleen taak voor de overheid is om bedrijfsoverdrachten 
te begeleiden door financieringsvormen met overheidsgarantie beschikbaar te stellen of 
de startersfaciliteiten te verbreden naar het overnemen van een bestaand bedrijf. Hij 
meent dat ook het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Zo staat ‘corpo-
rate venturing’, het verstrekken van risicokapitaal door gevestigde bedrijven aan onder-
nemers, wat de overnamefinanciering betreft nog in de kinderschoenen.977

De Expertgroep familiebedrijven van de KvK meent dat de overheid wel faciliteiten moet 
invoeren die de financiering van groei en bedrijfsopvolging van familiebedrijven moeten 
ondersteunen. Vanwege het feit dat familiebedrijven de neiging hebben om het geld in de 
onderneming te laten zitten, zit vaak het familievermogen ‘vast in de stenen’ en vormt 
‘de zaak het pensioen van de ondernemer’, waardoor fricties ontstaan bij de bedrijfsover-
dracht. Ook zij menen echter dat niet alle risico’s bij de overheid moeten komen te lig-
gen:978

‘Aan een door de overheid gefaciliteerde financiering kunnen voorwaarden 
worden gesteld op het gebied van risicoreductie en transparantie binnen de spe-
cifieke context van het familiebedrijf.’

Volgens Flören & Zwartendijk heeft de overheid de taak in te grijpen, waarbij ook zij aan-
gegeven dat dit alleen moet gebeuren daar waar de markt niet werkt.979 Met betrekking 
tot de financiering merken zij op dat voorlichting over de financiering nodig is en dat de 
overheid zou moeten onderzoeken of het voor overnemers gemakkelijk gemaakt kan wor-
den om aan een financiering te komen.980

Langman & Lugt menen meer in zijn algemeenheid dat de overheid niet altijd maar moet 
ingrijpen. Een bedrijfsoverdracht moet geen doel op zich worden:981

‘Er bestaan verschillende redenen waarom liquidatie de voorkeur verdient 
boven een overdracht. Zo kan de markt geërodeerd zijn. De ondernemingen op 

976 Jonkhoff 2003, D32.
977 Bongaerts 2003, D30.
978 Expertgroep Familiebedrijven 2007, p. 13. De financiering met eigen middelen heeft ook voorde-

len. Het zorgt voor stabiliteit en geeft voldoende ‘vet op de botten’ ter bescherming tegen econo-
misch magere tijden, aldus de Expertgroep.

979 Flören & Zwartendijk 2003b, D28. Aan dit uitgangspunt kan worden toegevoegd dat ingrijpen in 
de markt ook alleen moet gebeuren zolang de markt niet werkt.

980 De overheid heeft volgens hen vooral een taak bij het overbrengen van kennis over de bedrijfsop-
volging en het vergroten van het bewustwordingsproces. Ook zal de overheid volgens hen star-
tende ondernemers moeten stimuleren om hun onderneming te starten via de overname van een 
ander bedrijf. Ten slotte stellen zij voor een kosten-batenanalyse te maken van de fiscale wetge-
ving, waaronder de successiewetgeving.

981 LangmanEconomen 2005 (Langman & Lugt), p. 12.
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deze markt vertegenwoordigen niet of nauwelijks (of zelfs een negatieve) good-
will. Liquidatie is dan de aangewezen optie.’

Een onderneming heeft wat hen betreft alleen bestaansrecht als deze een waarde heeft 
die bij overdracht groter is dan bij liquidatie. Ook op Europees niveau is de gedachte dat 
het onvermijdelijk is:982

‘dat een zeker percentage van de oude ondernemingen de poorten zal moeten 
sluiten en plaats [zal] moeten maken voor nieuwkomers.’

Voorkomen moet wel worden dat gezonde bedrijven kopje-onder gaan vanwege slechte 
voorbereidingen ter zake van de bedrijfsoverdracht. Maar ook dit is allereerst een zaak 
van de markt zelf. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het verrichten van een 
goede bedrijfsopvolging. In de praktijk blijkt de voorbereiding en de planning van de 
bedrijfsopvolging niet goed te gebeuren. De overheid tracht ondernemers bewuster te 
maken van een goede bedrijfsopvolgingsplanning, maar dit lijkt onvoldoende effectief te 
zijn. Meer directe en gerichte sturing, bijvoorbeeld door het aanbieden van goede begelei-
ding, kan hiervoor mogelijk een oplossing zijn.983

6.6.3 Begeleiden in eerste instantie het devies

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de financiering van een bedrijfsover-
dracht vooraleerst een taak is van de markt. Voor zover de overheid maatregelen zou moe-
ten treffen, zou zij in eerste instantie niet moeten interveniëren, maar moeten begelei-
den. Gedacht kan worden aan een intermediair op het gebied van de bedrijfsopvolging. 
Een dergelijke intermediair zou aan de ene kant de overdrager kunnen helpen bij de voor-
bereiding van de bedrijfsopvolging. Hoewel bedrijfsopvolgingen veel voorkomen, is het 
voor de ondernemer vaak een eenmalige gebeurtenis en veelal wordt, mede uit kosten-
overwegingen, te laat gestart met de voorbereiding.984 Verbunt geeft aan dat:985

‘Eigenlijk zou de ondernemer een specialist in moeten huren die hem begeleidt 
bij zijn bedrijfsoverdracht. Maar ook hier ziet hij vaak vanwege het kos-
tenaspect af en schuift hij de voorbereidingen van de overdracht naar de toe-
komst, terwijl een goede voorbereiding essentieel is voor het slagen van de over-
dracht. Vervolgens gaat hij zelf aan de slag. Hij is immers al jaren ondernemer 
en dit moet hij dus ook kunnen. Het probleem is alleen dat hij de spelregels niet 
kent, maar vaak komt hij daar te laat achter.’

Aan de andere kant kan de intermediair de overnemer helpen bij het opstellen van zijn 
kredietaanvraag, zodat daarvoor meer kans van slagen bestaat.986 Voor het verstrekken 
van kredieten tot € 250.000 heeft de overheid een soortgelijk initiatief vanuit de markt al 
gesubsidieerd (§ 4.6.2).987 Ook heeft zij gelden ter beschikking gesteld voor de instelling 
van de Ondernemingskredietdesk, welke instelling optreedt als intermediair tussen ban-
ken en ondernemers bij het aanvragen van zakelijke kredieten in het algemeen (§ 4.6.3). 
Een aparte intermediair voor bedrijfsopvolgingen zou gezien de specialistische kennis die 
is vereist, overwogen kunnen worden. Uit onderzoek is gebleken dat de markt voor over-

982 Verslag Expertgroep EU Overnameplatformen mei 2006, p. 10.
983 Zie § 5.3.3.5.
984 Hetzelfde geldt overigens voor de accountant en de fiscalist. Zie § 5.3.2.3.
985 Verbunt 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
986 In § 6.4.3 is aangegeven dat deze aanvragen veelal van slechte kwaliteit zijn, waardoor onvol-

doende inzichtelijk wordt gemaakt wat het risico van de banken is.
987 Uit onderzoek van Van Teeffelen blijkt dat overdrachtsspecialisten zich niet richten op micro-

ondernemers (0-9 werknemers) en/of transacties onder de € 250.000. Hogeschool Utrecht/KvK 
2009 (Van Teeffelen), p. 7.

Hoogeveen.book  Page 217  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



218 Bedrijfsopvolging en financieringsproblemen

drachtsadvisering aan micro-ondernemers (ondernemingen met 0-9 medewerkers) ernstig 
faalt.988 Van Teeffelen adviseert de (Nederlandse) overheid om in de markt te stappen van 
de overdrachtsadvisering bij kleine ondernemers:989

‘De economische impact van overdrachten is mogelijk te groot om advisering 
over te laten aan marktpartijen die onvoldoende zijn toegerust dan wel micro-
bedrijven negeren. De overheid kan zich terugtrekken zodra marktpartijen aan-
toonbaar adequate advisering aanbieden tegen redelijke prijzen voor kleine 
ondernemers met personeel.’

Meijaard denkt als mogelijke oplossing voor de financiering van kleine overdrachten aan 
het mogelijk maken van het verstrekken van kleine kredieten, waarvan de aflossing 
‘goedkoop’ kan worden uitgesmeerd over een aantal jaren (via voorwaarden vergelijkbaar 
met die van de studiefinanciering).990

Voor zover begeleiden onvoldoende helpt, kan de overheid interveniëren, mits zij daarbij 
de regels van de markt in acht neemt. Voor de situatie van marktfalen heeft de overheid 
diverse borgstellingsregelingen in het leven geroepen. Deze regelingen zijn beschreven in 
hoofdstuk 4. Daarnaast worden ook de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk- en 
erfbelasting beschouwd als een financieringsinstrument vanuit de overheid ter stimule-
ring van de bedrijfsopvolgingen voor familiebedrijven.991

6.7 CONCLUSIE

6.7.1 Knelpunten en marktfalen

Er bestaan diverse redenen waarom het verkrijgen van een financiering van een bedrijfs-
overdracht tot problemen kan leiden. Een reden is dat er een informatieachterstand 
bestaat bij de overnemer en bij de bank en dat banken – mede door de informatieachter-
stand – een bedrijfsoverdracht een risicovolle investering vinden waarvoor zij zekerheid 
willen hebben die veelal door de koper niet gegeven kan worden. Met betrekking tot de 
concrete financieringsproblemen kan onderscheid worden gemaakt naar soort onderne-
ming:
1. Bij kleine ondernemingen zijn deze problemen het grootst, met als bijkomend pro-

bleem dat banken de overdracht van kleine ondernemingen de moeite niet waard vin-
den om er aandacht aan te besteden. Hier is sprake van marktfalen van de financie-
ringsmarkt. Voor deze situatie heeft de overheid de Microfinancieringsregeling inge-
voerd (§ 4.5). Gegeven de omvang van het maximaal te verkrijgen krediet van € 35.000 
biedt deze regeling geen oplossing voor de bedrijfsoverdracht van kleine ondernemin-
gen, althans niet in geval van verkoop.992 Mogelijk dat de huidige BMKB-regeling hier-
voor voldoende oplossing biedt. Indien dat niet het geval is, bestaat aanleiding om de 
Microfinancieringsregeling te verruimen.

2. Jonge innovatieve ondernemingen kunnen ook met een financieringsprobleem wor-
den geconfronteerd, zij het dat dit probleem relatief gezien weinig voorkomt. Indien 

988 Zie uitgebreider § 5.3.2.2.
989 Van Teeffelen 2010, p. 111-112. Hij stelt tevens voor dat de overheid haar budget voor starters 

meer gaat inzetten voor de start via een bedrijfsovername.
990 EIM november 2007 (Meijaard), p. 4.
991 EIM Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008, p. 109. Bijlage bij Kamerstukken II, 2009-

2010, 30 991, nr. 5.
992 Uit het successierechtdossieronderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 5% van de 232 ondernemin-

gen een waarde going concern hebben die de waarde van € 35.000 niet overstijgt. Indien sprake 
is van een verkrijging krachtens schenking of erfrecht, kan de situatie zich wel voordoen dat de 
koopsom van de onderneming beneden de € 35.000 blijft. Uit het successierechtdossieronderzoek 
blijkt dit voor 113 van de 232 gevallen aan de orde te zijn (49%).
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deze jonge bedrijven in hun expansiedrift bedrijven zouden willen overnemen, kun-
nen zij wel te maken krijgen met een financieringsprobleem, terwijl daar rationeel 
gezien geen reden voor bestaat. Hier is sprake van marktfalen, zij het op kleine schaal. 
Voor deze situatie heeft de overheid onder andere de Groeifaciliteit in het leven geroe-
pen (§ 4.3).

3. Voor familieondernemingen geldt dat de solvabiliteit over het algemeen goed is. Juist 
het hebben van veel eigen vermogen wordt als een van de krachten van het familiebe-
drijf gezien. Deze goede solvabiliteit vermindert in theorie het financieringsprobleem 
van de koper; hij zal zekerheid kunnen bieden. Toch bestaat er een financieringspro-
bleem omdat familiebedrijven de voorkeur hebben om de onderneming te financieren 
met eigen vermogen. Banken op hun beurt zijn veelal niet bereid om de goodwill te 
financieren, vanwege het geringe vertrouwen in de ondernemerskwaliteiten van de 
opvolger.993 In de literatuur wordt gerept van een wederzijds wantrouwen tussen ban-
ken en familiebedrijven. Voor zover de financiering niet wordt verleend vanwege het 
ontbreken van zekerheden, terwijl wel sprake is van goede continuïteitsperspectieven, 
is ook bij de financiering van familieondernemingen sprake van marktfalen. In die 
situatie kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande borgstellingsregelin-
gen.

Deze uitkomsten leiden tot de conclusie dat als de overheid al tot het treffen van nadere 
fiscale maatregelen zou moeten overgaan, zij daarbij met name maatregelen voor de 
bedrijfsopvolging van kleine ondernemingen zou moeten treffen. Ten aanzien van fami-
lieondernemingen lijkt daar niet direct aanleiding voor te bestaan. Deze uitkomst is 
vooral verrassend omdat bijvoorbeeld de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting met 
name is bedoeld om te voorkomen dat familiebedrijven in de problemen zouden komen.

6.7.2 Rol voor de overheid

Er bestaan diverse mogelijke oplossingen vanuit de markt die de oorzaken van het markt-
falen kunnen wegnemen. In de literatuur bestaat consensus dat de overheid niet moet 
interveniëren in de markt, tenzij sprake is van permanent marktfalen zoals het geval is 
bij de financiering van kleine ondernemingen. Indien overheidsmaatregelen geboden 
zijn, moet in ieder geval worden voorkomen dat de risico’s eenzijdig bij de overheid wor-
den gelegd en bovendien moeten deze risico’s tot het minimum worden beperkt; een 
markt- en/of prijsmechanisme moet worden ingebouwd om overheidsfalen te voorkomen. 
Bij de borgstellingsregelingen die in hoofdstuk 4 zijn besproken, is dit bijvoorbeeld het 
geval. De fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voldoen daarentegen niet aan de gestelde 
eisen aan interventie door de overheid. Hierdoor ligt overheidsfalen op de loer. Bij de 
beleidsanalytische evaluatie van de bedrijfsopvolgingswetgeving wordt hieraan nadere 
aandacht besteed.

993 Faber 2003, D10.
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7 Toetsing aan de vrijheden in het VwEU

7.1 INLEIDING

7.1.1 Algemeen

In hoofdstuk 2 zijn zes onderzoeksvragen geformuleerd die moeten worden beantwoord 
om een oordeel te kunnen geven over de juridische kwaliteit van de bedrijfsopvolgings-
wetgeving. De eerste onderzoeksvraag komt in dit hoofdstuk aan bod: Is de bedrijfsopvol-
gingswetgeving in overeenstemming met de in het VwEU opgenomen vrijheden? Het 
gemeenschapsrecht heeft voorrang boven het nationale recht. Het gemeenschapsrecht is 
in de nationale rechtsorde van ‘hogere rang’, zodat de bedrijfsopvolgingswetgeving daar-
mee in overeenstemming moet zijn.994 Hoewel de bevoegdheid om directe belastingen te 
heffen, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten, moeten de lidstaten deze 
bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met het gemeenschapsrecht.995 De natio-
nale fiscale wet- en regelgeving mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat het vrije verkeer 
wordt belemmerd.996

7.1.2 Toetsingskader en onderzoeksvragen

De bedrijfsopvolgingswetgeving komt in strijd met het vrije verkeer indien sprake is van 
een verboden discriminatie of belemmering. Het HvJ EU heeft zich de afgelopen jaren her-
haaldelijk moeten buigen over de vraag of een bepaalde fiscale maatregel leidt tot strijd 
met de vrijheden in het VwEU. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, gebruikt het HvJ 
EU het volgende toetsingskader:
1. Is er sprake van een grensoverschrijdende situatie?
2. Is er sprake van een discriminatie naar nationaliteit of van een belemmering?
3. Is er sprake van een rechtvaardiging voor deze discriminatie of belemmering? Deze 

vraag houdt in dat moet worden beoordeeld:
a. of er een rechtvaardigingsgrond is voor de gemaakte inbreuk, en
b. of het gebruikte middel gezien de doelstelling geschikt is om het doel te bereiken 

en ook proportioneel is.

Bij de toets of de bedrijfsopvolgingswetgeving in in overeenstemming is met de vrijheden 
zal gebruik worden gemaakt van het toetsingskader dat het HvJ EU hanteert.

Met betrekking tot de bedrijfsopvolgingswetgeving kunnen zich twee situaties voordoen 
waarin een mogelijke strijdigheid met het VwEU optreedt. Dit zijn (1) het onthouden van 
een bedrijfsopvolgingsfaciliteit, omdat de overdracht over de grens plaatsvindt en (2) het 
terugnemen van een bedrijfsopvolgingsfaciliteit, omdat zich na het verlenen van de faci-
liteit een grensoverschrijdende activiteit voordoet. Hieruit kunnen de volgende twee 
onderzoeksvragen worden afgeleid:

994 Zie art. 93 en art. 94 GW. Zie voor het gemeenschapsrecht ook zaak C-106/77 (Simmentahl).
995 Art. 114, lid 2, VwEU.
996 Zie o.a. zaak C-55/94 (Gebhard) en zaak C-279/93 (Schumacker).
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1. Komt het weigeren van een bedrijfsopvolgingsfaciliteit met als reden een grensover-
schrijding van het ondernemingsvermogen in strijd met het VwEU?

2. Komt het terugnemen van een verleende bedrijfsopvolgingsfaciliteit als gevolg van een 
grensoverschrijding in de voortzettingsperiode in strijd met het VwEU?

7.1.3 Te onderzoeken bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

In beginsel zijn alle bedrijfsopvolgingsfaciliteiten onderwerp van onderzoek. Dit zijn (zie 
§ 3.4.1):
– de doorschuifregelingen in de winstsfeer (art. 3.62 en 3.63 Wet IB 2001) en de aanmer-

kelijkbelangsfeer (art. 4.17a t/m 4.17c Wet IB 2001);
– de conserverende aanslag in de aanmerkelijkbelangsfeer in geval van een buitenlandse 

verkrijger met een kwijtschelding van de belastingschuld na tien jaar ‘goed gedrag’ 
van de verkrijger (art. 2, lid 4 t/m 7, Wet IB 2001 jo. art. 25, lid 8 en art. 26, lid 5, IW 
1990);

– de bedrijfsopvolgingslijfrente (art. 3.129 Wet IB 2001);
– de betalingsregelingen voor de inkomstenbelasting verschuldigd bij een verkoop tegen 

schuldigerkenning (art. 25, lid 18 en 19, IW 1990 (winstsfeer) en art. 25, lid 9, IW 1990 
(aanmerkelijkbelangsfeer);

– de betalingsregeling voor de inkomstenbelasting verschuldigd bij een zogenoemde 
schenking bovenlangs (art. 25, lid 11, IW 1990);

– de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting (art. 35b SW 1956 jo. art. 25, lid 12 en 13, 
IW 1990), en

– de ouder-kind-broer-zusvrijstelling voor de overdrachtsbelasting (art. 15, lid 1, onder-
deel b, WBR).

Van deze faciliteiten moeten de doorschuifregelingen in de winstsfeer en de aanmerke-
lijkbelangsfeer aan een onderzoek worden onderworpen, aangezien deze niet worden ver-
leend in de situatie dat Nederland zijn claim op de onderneming respectievelijk de aande-
len verliest als gevolg van een grensoverschrijding van het ondernemingsvermogen. Hier-
bij zal tevens aandacht worden besteed aan de kwijtschelding van de conserverende 
aanslag na tien jaar ‘goed gedrag’ van de buitenlandse verkrijger. Ook de bedrijfsopvol-
gingslijfrente zal in het onderzoek worden betrokken. Aan de bedrijfsopvolger wordt 
namelijk de eis gesteld dat hij in Nederland woonachtig moet zijn. De overige faciliteiten 
blijven buiten beschouwing. Ter motivering daarvan dient het volgende. Voor de beta-
lingsregelingen voor de inkomstenbelasting geldt dat alleen in de aanmerkelijkbelang-
sfeer nadere eisen worden gesteld aan de vestigingsplaats van het lichaam. Bepaald is dat 
het lichaam gevestigd moet zijn in een EU-land, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein. Deze 
voorwaarden worden ook gesteld aan het verlenen van onverwijld uitstel aan een aanmer-
kelijkbelanghouder, die zijn aandelen vervreemdt aan een niet-inwoner waardoor de 
doorschuifregelingen niet van toepassing zijn. Aan deze voorwaarde zal dus bij de conser-
verende aanslag reeds aandacht worden besteed; een afzonderlijke toetsing van de andere 
twee betalingsregelingen aan het VwEU heeft geen toegevoegde waarde. Met betrekking 
tot de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting geldt dat ten tijde van de verkrijging 
noch gedurende de voortzettingsperiode voorwaarden worden gesteld aan de woonplaats 
van de verkrijger of de vestigingsplaats van de onderneming. Deze faciliteiten zijn dus in 
overeenstemming met de vrijheden in het VwEU. Voor de ouder-kind-broer-zusvrijstelling 
geldt dat de onroerende zaak in Nederland moet zijn gelegen. Dit is echter ook een voor-
waarde om überhaupt tot heffing over te gaan, zodat het zich niet laat denken dat deze 
voorwaarde in strijd komt met de vrijheden in het VwEU.

7.1.4 Indeling van het hoofdstuk

In § 7.2 wordt het toetsingskader van het HvJ EU kort besproken. § 7.3 en § 7.4 handelen 
over de doorschuifregelingen in de winstsfeer respectievelijk de aanmerkelijkbelang-
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sfeer.997 In § 7.5 zal aandacht worden besteed aan de bedrijfsopvolgingslijfrente. In § 7.6 
is de conclusie opgenomen.

7.2 TOETSINGSKADER

7.2.1 Inleiding

Zoals in § 7.1.2 is aangegeven, vindt de beoordeling of de bedrijfsopvolgingswetgeving in 
overeenstemming is met de vrijheden in het VwEU plaats langs het toetsingskader dat het 
HvJ EU hanteert. In deze paragraaf wordt dit toetsingskader kort besproken.

7.2.2 Toegang tot het VwEU?

7.2.2.1 Algemeen
Een bedrijfsoverdracht heeft tot gevolg dat de eigendom van het ondernemingsvermogen 
wijzigt. Indien de eigendomswisseling plaatsvindt over de grens, is sprake van een grens-
overschrijdende economische activiteit, zodat toegang tot het VwEU bestaat. Dit is ook het 
geval indien de overdracht plaatsvindt aan een inwoner van dezelfde lidstaat en de onder-
neming of de bv in een andere lidstaat is gevestigd. Indien ten gevolge van deze over-
dracht belastingheffing plaatsvindt en daarbij een bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet wordt 
verleend met als reden de grensoverschrijding, kan strijd optreden met de vrijheden in 
het VwEU. Ook in de periode na de overdracht kan de bedrijfsopvolgingswetgeving in 
strijd komen met het VwEU. Indien de overnemer bijvoorbeeld zijn onderneming ver-
plaatst naar een andere lidstaat en die verplaatsing leidt tot intrekken van de eerder ver-
leende bedrijfsopvolgingsfaciliteit, kan sprake zijn van een verboden belemmering. De 
verplaatsing van de onderneming is hierbij de grensoverschrijdende activiteit. Deze situ-
atie kan zich overigens alleen voordoen indien de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt ver-
leend onder de voorwaarde dat de bedrijfsopvolger de onderneming gedurende enige tijd 
voortzet. Hierna wordt er steeds van uitgegaan dat toegang tot het VwEU bestaat, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven.

7.2.2.2 Mogelijk inroepbare verdragsvrijheden
De bedrijfsopvolgingswetgeving kan in strijd komen met het recht op vrije vestiging van 
onderdanen. Tot deze vrijheid behoort ook de vrijheid van vestiging van ondernemingen 
en lichamen (art. 49 VwEU). Ook kan strijd optreden met het recht op het vrije verkeer 
van kapitaal (art. 63 VwEU).998 Er kan slechts aan een van de twee vrijheden worden 
getoetst.999 Indien de vrijheid van vestiging aan de orde is, wordt dus niet meer aan de 
toetsing aan de vrijheid van kapitaalverkeer toegekomen.1000 Dit is vooral van belang voor 
situaties waarin derde landen zijn betrokken. De vrijheid van kapitaalverkeer heeft, 
anders dan de vrijheid van vestiging, namelijk ook werking in geval van kapitaalverkeer 
met derde landen.1001

997 Vanwege de gelijkenis tussen het niet verlenen van de doorschuifregelingen in de winstsfeer en 
de aanmerkelijkbelangsfeer is ervoor gekozen om deze twee regelingen na elkaar te toetsen.

998 Er wordt in het kader van dit onderzoek geen aandacht besteed aan art. 21 VwEU op basis waarvan 
de burgers van de EU recht hebben op vrij verkeer binnen de Unie.

999 Zie bijvoorbeeld de zaken C-492/04 (Lasertec), r.o. 26 en C-284/06 (Burda), r.o. 74-75.
1000 Zie zaak C-36/02 (Omega), r.o. 27 en zaak C-415/06 (Stahlwerk Ergste Westig). Zie bijvoorbeeld ook 

HR 26 september 2008, BNB 2009/24.
1001 Vergelijk zaken C-163/94, C-165/94 en C-250/94 (Sanz de Lera e.a.).
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Wat de precieze rangorde is tussen de twee vrijheden is niet helemaal duidelijk, mede 
omdat de jurisprudentie van het HvJ EU niet direct duidelijkheid geeft.1002 De onduidelijk-
heid bestaat hierin dat als uitgangspunt geldt dat de doelstelling van de onderhavige rege-
ling doorslaggevend is voor de vraag aan welke vrijheid moet worden getoetst, maar dat 
het HvJ EU van dit uitgangspunt afstand lijkt te nemen in situaties waarin sprake is van 
een doorslaggevend belang.1003 In die situatie toetst het HvJ EU steeds aan de vrijheid van 
vestiging.1004 De meeste auteurs gaan ervan uit dat met het arrest Glaxo Wellcome over 
het rangordevraagstuk duidelijkheid is gegeven.1005 Ter zake van belemmerende maatre-
gelen kan volgens hen thans de volgende driedeling worden gemaakt:1006

1. belemmerende regelingen die vanuit de doelstelling specifiek van toepassing zijn op situ-
aties van doorslaggevende zeggenschap: alleen toetsen aan de vrijheid van vestiging;

2. belemmerende regelingen die vanuit de doelstelling specifiek van toepassing zijn op 
kapitaaltransacties: alleen toetsen aan het vrije verkeer van kapitaal;

3. belemmerende regelingen die vanuit de doelstelling generiek van toepassing zijn op 
zowel situaties waarin wel als situaties waarin geen sprake is van doorslaggevende zeg-
genschap:
a. indien feitelijk geen doorslaggevende zeggenschap: alleen toetsen aan het vrije ver-

keer van kapitaal;
b. indien feitelijk wel doorslaggevende zeggenschap: alleen toetsen aan de vrijheid 

van vestiging.

Uit punt 3 blijkt dat in het geval van een generieke maatregel minderheidsaandeelhou-
ders (wel derdelandenwerking) beter af zijn dan meerderheidsaandeelhouders (geen der-
delandenwerking). Voorbeelden van generieke maatregelen zijn de deelnemingsvrijstel-
ling en de aanmerkelijkbelangregeling.1007

De Hoge Raad sluit zich bij deze uitleg aan.1008 Rechters in Frankrijk, Duitsland en Enge-
land zijn echter tot een ander oordeel gekomen, zodat nog steeds geen zekerheid over de 
rangorde bestaat.1009 Inmiddels heeft de Engelse rechter op 21 januari 2011 ter zake pre-
judiciële vragen gesteld. Aan het HvJ EU is expliciet gevraagd aan te geven of in geval van 
een generieke maatregel toch kan worden getoetst aan de vrijheid van kapitaalverkeer, 
ook al is sprake van een doorslaggevend belang.1010

1002 Zie o.a. zaak C-157/05 (Holböck) en zaak C-298/05 (Columbus Container Services). Over het rang-
ordevraagstuk tussen deze twee vrijheden is in de literatuur het nodige geschreven. Zie o.a. Nij-
keuter 2006; Boers 2007; Egelie 2007; Peeters 2007; Smit (aantekening bij zaak C-157/05 (Holböck) 
opgenomen in FED 2007/57); Fase 2008; Kiekebeld 2009; Hemels & Rompen 2010 en Meussen 
2010. Zie ook de noot van Marres bij HR 26 september 2008, BNB 2009/24, de conclusie van A-G 
Wattel van 19 november 2009, nr. 09/01702 opgenomen in V-N 2010/3.13 (pt. 6.2) en de noot van 
Burgers bij HR 20 februari 2009, in BNB 2009/261.

1003 Zie voor de invulling van het begrip doorslaggevende zeggenschap uitgebreid Van der Kroon 
2010.

1004 Zaak C-157/05 (Holböck), r.o. 22. Zie ook conclusie A-G Bot 9 juli 2009, zaak C-182/08 (Glaxo Well-
come), pt. 86 e.v. en conclusie A-G Kokott 10 september 2009, zaak C-311/08 (Societé de Gestion 
Industrielle SA (SGI)/België), voetnoot 12 bij pt. 36.

1005 Zaak C-182/08 (Glaxo Wellcome). Kiekebeld 2009; Burgers in zijn noot bij HR 20 februari 2009, 
BNB 2009/261; Egelie in zijn commentaar bij het arrest Glaxo Wellcome opgenomen in NTFR 2009/
2107. A-G Wattel, pt. 6.22 bij HR 20 februari 2009, BNB 2009/261 en zijn conclusie van 19 novem-
ber 2009, pt. 6.3-6.6, nr. 09/01702, opgenomen in V-N 2010/3.13. Anders Hemels & Rompen 2010 
en Meussen 2010.

1006 Ontleend aan Kiekebeld 2009.
1007 HR 9 april 2010, BNB 2010/292 respectievelijk HR 25 september 2009, BNB 2010/31.
1008 O.a. HR 9 april 2010, BNB 2010/292.
1009 Zie Cour Administrative d’Appel de Nancy 22 augustus 2008, nr. 07NC00783, Bundesfinanzhof 

26 november 2008, I R 7/08, Internationales Steuerrecht 2009/7, 244. UK High Court 27 november 
2008 (Test Claimants in the FII Group Litigation vs. Revenue and Customs Commissioners), STC 
2009, 254. Zie hierover Hemels & Rompen 2010.

1010 Zaak C-35/11 (Test Claimants in the FII Group Litigation), vraag 4.
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Voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten geldt dat zij niet specifiek zijn bedoeld voor situa-
ties waarin sprake is van doorslaggevende zeggenschap, zodat dus sprake is van generieke 
maatregelen.1011 Dit betekent dat – op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad – in 
het concrete geval zal moeten worden getoetst of sprake is van een doorslaggevend belang 
of niet. Een arrest dat in dit kader kan worden genoemd, is HR 25 september 2009, BNB 
2010/31. Een in Canada woonachtige natuurlijke persoon verkreeg 4,13% van de aandelen 
in een vennootschap als gevolg van het overlijden van een in Nederland woonachtige aan-
merkelijkbelanghouder. De verkrijger in Canada kon geen beroep doen op de toenmalige 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor het successierecht in het kader van een bedrijfsopvol-
ging, omdat voor de toenmalige regeling de eis werd gesteld dat de verkrijger aanmerke-
lijkbelanghouder moest worden.1012 Aangezien de verkrijger in Canada woonachtig was, 
was het niet mogelijk voor hem om te opteren voor het zijn van fictief aanmerkelijkbe-
langhouder. De Hoge Raad oordeelde de vrijheid van kapitaalverkeer van toepassing, 
omdat een belang van 4,13% geen belang van beslissende invloed is. De gestelde voor-
waarde werd daarmee in strijd geacht.

7.2.3 Discriminatie of belemmering?

Op grond van het verdrag is het niet toegestaan te discrimineren naar nationaliteit. Indi-
recte discriminatie is evenmin toegestaan. Tegelijkertijd onderkent het HvJ EU dat inge-
zetenen en niet-ingezetenen niet in dezelfde positie verkeren, zodat zij in beginsel niet 
gelijk hoeven te worden behandeld. Dit is anders indien zij in objectieve zin niet van 
elkaar verschillen.1013 Indien het gaat om winstgerelateerde faciliteiten lijkt het HvJ EU 
snel een objectieve gelijkheid aan te nemen en daarmee ingezetenen en niet-ingezetenen 
gelijk te behandelen.1014

De vrijheden in het VwEU zijn verder ook van toepassing op maatregelen die geen onder-
scheid maken naar nationaliteit, maar die toch nadelig uitwerken voor goederen, dien-
sten, personen en kapitaal uit de andere lidstaat.1015 De verbodsbepalingen hebben dan 
ook meer het karakter van belemmeringsverboden. Indien bijvoorbeeld een emigratie 
leidt tot afrekening, terwijl inwoners pas over de waardestijging worden belast op het 
moment van realisatie, kan dit de belastingplichtigen ontmoedigen om Nederland te ver-
laten. In het kader van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan het niet willen schenken van aanmerkelijkbelangaandelen aan een niet-inwoner, 
omdat in dat geval geen gebruik kan worden gemaakt van de doorschuifregeling ex art. 
4.17c Wet IB 2001. Ook voor de belemmeringsverboden geldt dat een niet-ingezetene in 
beginsel niet slechter mag worden behandeld dan een ingezetene.1016 Indien zij echter 

1011 Feitelijk zijn alle regelingen die niet specifiek zijn generieke regelingen.
1012 Art. 26, lid 4, onderdeel b (oud), IW 1990.
1013 Zie met betrekking tot binnenlands en buitenlands belastingplichtige natuurlijke personen o.a. 

zaak C-279/93 (Schumacker) en zaak C-391/97 (Gschwind). Dochtervennootschappen en vaste 
inrichtingen mogen eveneens verschillend behandeld worden, tenzij in objectieve zin geen ver-
schil bestaat (o.a. zaken C-270/83 (Avoir fiscal) en C-307/97 (Saint Gobain)).

1014 Kavelaars in zijn noot bij de zaak Gielen (zaak C-440/08), opgenomen in BNB 2010/179 inzake 
ondernemingsfaciliteiten (zelfstandigenaftrek). Hij wijst verder op de zaak C-270/83 (Avoir fiscal) 
inzake avoir fiscal, zaak C-307/97 (Saint Gobain) inzake de deelnemingsvrijstelling en zaken 
C-346/04 (Conijn) en C-234/01 (Gerritse) inzake de aftrek van kosten ten behoeve van winst.

1015 Zaak C-55/94 (Gebhard).
1016 Zaken C-345/05 (Portugal/Commissie) en C-318/05 (Duitsland II/Commissie). In de zaak Portugal/

Commissie oordeelde het HvJ EU dat een regeling op basis waarvan de vervreemdingswinst 
behaald bij de vervreemding van een onroerende zaak alleen was vrijgesteld indien de winst werd 
geherinvesteerd in een in Portugal gelegen eigen woning in strijd met het EU-recht. In de zaak 
Duitsland II/Commissie bepaalde het HvJ EU dat het niet is toegestaan om betaald schoolgeld voor 
onderwijs aan een in een andere lidstaat gevestigde school uit te sluiten van aftrek als buitenge-
wone uitgaven, terwijl schoolgeld betaald aan een Duitse school wel gedeeltelijk aftrekbaar is.
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hetzelfde worden behandeld, wordt een belastingplichtige niet belemmerd in zijn emigra-
tie.1017

Het verschil tussen een discriminatie of een belemmering komt tot uiting in de mogelijke 
rechtvaardigingsgronden die aan de maatregel ten grondslag liggen. Deze zijn bij een dis-
criminatie beperkter dan bij een belemmering. Zie hierover nader de volgende paragraaf.

7.2.4 Bestaat er een rechtvaardigingsgrond?

Niet iedere discriminatie of belemmering is verboden. Er bestaan geschreven en onge-
schreven rechtvaardigingsronden. De in het verdrag zelf opgenomen rechtvaardigings-
gronden zijn de geschreven rechtvaardigingsgronden. De geschreven rechtvaardigings-
gronden hebben veelal betrekking op de openbare orde, de openbare veiligheid en de 
volksgezondheid.1018 Deze in het verdrag opgenomen excepties hebben slechts een 
beperkte werking, zodat de lidstaten veelal andere excepties aanvoeren om de inbreuk op 
een verdragsvrijheid te rechtvaardigen.1019 Deze ongeschreven rechtvaardigingsgronden 
staan bekend onder de verzamelnaam ‘dwingende reden van algemeen belang’, ook wel 
rule of reason genoemd. Een dergelijke reden is alleen inroepbaar als het een maatregel 
betreft die geen onderscheid maakt naar nationaliteit.1020 Het belang van het verschil tus-
sen een maatregel zonder onderscheid (belemmering) en een maatregel met onderscheid 
(discriminatie) is dus gelegen in de rechtvaardigingsmogelijkheden die bij een belemme-
ring ruimer zijn dan in geval van discriminatie.1021

Het HvJ EU heeft de volgende vier van belang zijnde redenen van algemeen belang geac-
cepteerd:1022 (1) de doeltreffendheid van de fiscale controles,1023 (2) de verstoring van het 
evenwicht en de wederkerigheid van een tussen de lidstaat en een derde land gesloten 
bilaterale overeenkomst,1024 (3) de noodzaak om de samenhang van het belastingsysteem 
te handhaven1025 en (4) de bestrijding van de ontwijking van nationaal (belasting)recht en 
van het misbruik van het gemeenschapsrecht.1026

7.2.5 Is het middel geschikt en proportioneel?

Nadat is vastgesteld dat een rechtvaardigingsgrond bestaat, moet nog worden beoordeeld 
of het middel geschikt is om het doel te bereiken (geschiktheidstoets) en of het middel 
niet verder gaat dan nodig is om het doel te bereiken (proportionaliteitstoets).1027 Deze 
twee toetsen worden samen ook wel de evenredigheidstoets genoemd.1028 De geschikt-

1017 Zaak C-513/03 (Van Hilten-Van der Heijden).
1018 Zie art. 36, art. 45, lid 3, art. 52, lid 1 en art. 65, lid 2, VwEU. Zie o.a. zaak C-311/97 (Royal Bank of 

Scotland).
1019 Kapteyn-Verloren van Themaat 2003, p. 608.
1020 Zaak C-55/94 (Gebhard).
1021 In de literatuur wordt overigens aangegeven dat het HvJ EU het onderscheid tussen maatregelen 

met en maatregelen zonder onderscheid niet altijd strikt hanteert. Barents & Brinkhorst 2006, 
p. 328. De auteurs verwijzen daarvoor naar zaak C-204/90 (Bachmann). In gelijke zin Weber, die 
verder nog de zaken C-270/83 (Avoir fiscal), C-80/94 (Wielockx) en C-107/94 (Asscher) als voorbeel-
den noemt. In die drie zaken was volgens Weber duidelijk sprake van een discriminerende maat-
regel en desondanks onderzocht het HvJ EU nauwkeurig de opgeworpen ongeschreven rechtvaar-
digingsgronden. Weber 2003, p. 171. Zie ook F.G.F. Peters 2007, p. 292-293.

1022 Wattel 1997, p. 424 en Weber 2003, p. 171.
1023 Vergelijk o.a. de zaken zaak C-120/78 (Cassis de Dijon), C-250/95 (Futura-Participations SA) en 

C-254/97 (Baxter e.a.).
1024 Zaken C-307/97 (Saint-Gobain), r.o. 60 en C-55/00 (Gottardo), r.o. 36. Zie over de samenhang tussen 

het gemeenschapsrecht en belastingverdragen ook Meussen 2003b.
1025 Zaak C-204/90 (Bachmann).
1026 Zaak C-212/97 (Centros) en voor het belastingrecht zaak C-264/96 (ICI).
1027 Zaak C-55/94 (Gebhard). Zie over deze twee toetsen uitgebreid Weber 2003, p. 213-232.
1028 Weber 2003, p. 169 en 213.
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heidstoets houdt in dat er een causaal verband moet bestaan tussen de maatregel en het 
gestelde doel. Indien een maatregel niets van doen heeft met het nagestreefde doel, wijst 
het HvJ EU de maatregel af. De proportionaliteitstoets houdt in dat het middel niet verder 
mag gaan dan nodig is om het beoogde doel te bereiken. Hiertoe behoort tevens de toets 
of er eventueel minder vergaande maatregelen mogelijk zijn om het beoogde doel te 
bereiken.

7.2.6 Conclusie

In deze paragraaf is het toetsingskader van het HvJ EU besproken waarlangs het toetst of 
een bepaalde maatregel in overeenstemming is met de vrijheden in het VwEU. Met betrek-
king tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan het volgende worden geconcludeerd:
1. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten vormen generieke maatregelen. Op grond van de hui-

dige stand van de jurisprudentie moet daarom in het concrete geval steeds worden 
getoetst of sprake is van doorslaggevende zeggenschap (vrijheid van vestiging) of niet 
(vrijheid van kapitaalverkeer).

2. Indien in binnenlandse verhoudingen aan belastingplichtigen bedrijfsopvolgingsfacili-
teiten worden verleend, moeten deze in beginsel ook worden verleend aan een inwo-
ner van een andere lidstaat en aan een inwoner van Nederland die zijn onderneming 
of aandelen overdraagt aan een niet-inwoner.

3. Hetzelfde geldt voor de redenen om een eenmaal verleende bedrijfsopvolgingsfaciliteit 
in te trekken.

4. De toepassing van de faciliteiten mag worden geweigerd en de intrekking van de faci-
liteiten mag plaatsvinden indien daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat en het 
daarbij gebruikte middel geschikt en proportioneel is.

7.3 DOORSCHUIFREGELINGEN IN DE WINSTSFEER

7.3.1 Inleiding

De overdracht van een IB-onderneming leidt tot staking van die onderneming door de 
overdrager. Dit is ook het geval indien de staking van de onderneming het gevolg is van 
het overlijden van de ondernemer. Zowel bij een bedrijfsopvolging tijdens leven als bij 
overlijden kan gebruik worden gemaakt van een doorschuifregeling (art. 3.63 Wet IB 2001 
respectievelijk art. 3.62 Wet IB 2001).1029 De doorschuifregelingen hebben als kenmerk 
dat de overnemer fiscaal in de plaats treedt van de overdrager. Dit houdt onder andere in 
dat de opvolger verder moet gaan met de fiscale boekwaarde van de overdrager. Op deze 
wijze blijft de fiscale claim op de onderneming behouden.

Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van beide doorschuifregelingen is dat de 
opvolger de onderneming voortzet. Hieraan is geen voortzettingstermijn verbonden. De 
wil van de overnemer op het overnamemoment is bepalend. Indien de wil om voort te zet-
ten op dat moment aanwezig is, kan gebruik worden gemaakt van de doorschuifregelin-
gen. Is die wil er niet, dan kan niet worden doorgeschoven.1030 Dit betekent dat indien de 
faciliteit eenmaal op juiste gronden is verleend, een staking of een emigratie van de voort-
zetter of een verplaatsing van de onderneming naar een andere lidstaat alleen gevolgen 
kan hebben voor de overnemer. Het is dus niet zo dat een dergelijke omstandigheid terug-
werkt naar de overdrager; de eerder terecht toegepaste doorschuifregeling wordt bij hem 
niet teruggenomen. Dit betekent dat alleen onderzoek hoeft te worden gedaan naar het 
eventueel weigeren van de toepassing van de doorschuifregeling zelf: Komt het weigeren 

1029 In bepaalde situaties kan in geval van overlijden ook gebruik worden gemaakt van art. 3.63 Wet 
IB 2001. Zie art. 13a, lid 2, onderdeel f, Uitv.reg IB 2001. Zie ook onderdeel 4 van het besluit van 
de staatssecretaris van Financiën van 18 juli 2008, nr. CPP2008/163M, V-N 2008/38.26.

1030 Zie uitgebreider § 3.3.3.1.2.
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van de doorschuifregelingen met als reden de grensoverschrijding van het ondernemings-
vermogen in strijd met de vrijheden in het VwEU?

Aan deze vraag is bij mijn weten in de literatuur nog geen aandacht besteed. Wel is op dit 
punt veel aandacht besteed aan de exitheffing in de winstsfeer ex art. 3.60 Wet IB 2001. 
Vanwege de gelijkenis tussen het niet verlenen van de doorschuifregeling in de winstsfeer 
en de exitheffing in de winstsfeer wordt in § 7.3.2. eerst ingegaan op de vraag of de exithef-
fing in strijd is met het VwEU. De exitheffing en het niet verlenen van de doorschuifrege-
lingen in de winstsfeer zijn echter niet geheel vergelijkbaar. Bij een emigratie vindt name-
lijk geen overdracht van een onderneming plaats, waar dit wel het geval is in de situatie 
waarin de doorschuifregeling buiten toepassing blijft. In § 7.3.3 t/m 7.3.5 wordt daarom 
het weigeren van de doorschuifregeling apart getoetst aan het toetsingskader van het HvJ 
EU. Ik sluit deze paragraaf af met een conclusie in § 7.3.6.

7.3.2 Exitheffing in de winstsfeer

7.3.2.1 Belemmering en rechtvaardigingsgrond
Art. 3.60 Wet IB 2001 bewerkstelligt dat als de IB-ondernemer ophoudt in Nederland 
belastbare winst te genieten, hij moet afrekenen over de aanwezige stille en fiscale reser-
ves. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in geval van emigratie. In dat geval is sprake van 
een belemmering. De rechtvaardigingsgrond van deze belemmering kan worden gevon-
den in het territorialiteitsbeginsel. De claim op de IB-onderneming is in Nederland opge-
bouwd zodat het heffingsrecht daarover in beginsel ook aan Nederland toekomt.1031 Dat 
het territorialiteitsbeginsel een rechtvaardigingsgrond oplevert voor de exitheffing kan 
worden afgeleid uit de zaak N inzake de exitheffing in de aanmerkelijkbelangsfeer.1032 
Het HvJ EU oordeelde dat weliswaar sprake is van een belemmering, maar dat de exithef-
fing gerechtvaardigd is op grond van het territorialiteitsbeginsel.1033 Gegeven dit arrest 
van het HvJ EU bestaat er weinig reden om aan te nemen dat het territorialiteitsbeginsel 
in de winstsfeer niet als rechtvaardigingsgrond zou kunnen dienen.1034 Omdat in de 
winstsfeer het bronstaatbeginsel het uitgangspunt is, ligt het juist voor de hand dat het 
territorialiteitsbeginsel ook in de winstsfeer als rechtvaardigingsgrond geldt.1035 Hierbij 
kan vervolgens de vraag worden gesteld of Nederland ook mag heffen indien de onderne-
ming op het moment van emigratie reeds is gevestigd in een andere lidstaat. Staat het ter-
ritorialiteitsbeginsel hier gelijk aan het bronstaatbeginsel of is het de lidstaat toegestaan 
om inwoners te belasten naar hun wereldinkomen? Over het antwoord op deze vraag 
wordt in de literatuur verschillend gedacht. Sommige auteurs menen dat het territoriali-
teitsbeginsel gelijk staat aan het bronstaatbeginsel en dat om die reden de woonstaat het 
inkomen uit buitenlandse bronnen buiten de heffing moet houden.1036 Anderen menen 
dat het territorialiteitsbeginsel niet zo strikt moet worden uitgelegd en dat het de woon-
staat wel is toegestaan om zijn inwoners te belasten naar hun wereldinkomen.1037 Volgens 
Van den Dool geeft het territorialiteitsbeginsel een staat de rechtsbevoegdheid ten aan-

1031 Om dezelfde reden verleent Nederland een step-up bij binnenkomst van een IB-onderneming in 
Nederland. Zou dat niet gebeuren, dan zou een heffingsrecht worden gecreëerd over stille reser-
ves die niet binnen de Nederlandse heffingsfeer zijn ontstaan.

1032 Zaak C-470/04 (N). Zie ook zaken C-466/03 (Marks & Spencer) en C-250/95 (Futura-Participations 
SA).

1033 Zie hierover nader § 7.4.2.1.
1034 Zie o.a. Zuijdendorp, aangehaald in: Smit 2006b, § 2 die aangeeft dat de uitspraak van het HvJ EU 

in zeer algemene termen is geschreven; Van Arendonk 2008, § 4.1; Van Arendonk 2009, § 5 en 
Peters & Monfrooij 2009, § 4.

1035 In gelijke zin Van Arendonk die aangeeft dat in de winstsfeer het territorialiteitsbeginsel het lei-
dende heffingsbeginsel is. Van Arendonk 2008, § 4.1.

1036 O.a. Meussen 2005b en Van Weeghel 2004. Zie ook A-G Wattel in zijn conclusie van 19 april 2006, 
nr. 39.258bis, pt. 10.11, 10.13 en 10.15, V-N 2006/36.10.

1037 Bender, Douma & Engelen 2005; Van den Dool 2006, p. 218 en Van den Dool 2009, p. 257; Van der 
Vegt & Douma 2005.
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zien van haar inwoners het woonlandbeginsel toe te passen en tevens ten aanzien van 
niet-inwoners het bronlandbeginsel toe te passen.1038 Volgens Weber is heffing over het 
wereldinkomen mogelijk, mits de woonstaat voorziet in een voorkoming van dubbele 
belasting.1039 Uit het arrest Krankenheim Ruhesitz am Wannsee lijkt te kunnen worden 
afgeleid dat het lidstaten is toegestaan om inwoners te belasten naar hun wereldinko-
men.1040 Dat arrest handelde over de vraag of de Duitse inhaalregeling voor de eerder afge-
trokken vaste-inrichtingsverliezen in strijd was met het EU-recht. De belemmering werd 
volgens het HvJ EU gerechtvaardigd door de noodzaak om de samenhang van de Duitse 
fiscale regeling te garanderen. Ik meen dat op basis van dit arrest Nederland in de onder-
havige situatie mag heffen over de stille reserves van de in het buitenland gevestigde 
onderneming. In ieder geval is heffing toegestaan voor zover de inhaalregeling van toe-
passing is. Overigens zal een heffing in Nederland – buiten de genoemde inhaalregeling – 
doorgaans weinig effect hebben, aangezien Nederland in deze situatie voorkoming zal 
verlenen op grond van de vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud.

Dat in beginsel bij emigratie mag worden afgerekend, is ook de visie van de Commissie 
zoals blijkt uit punt 3.1 van de Exitheffingenmededeling.1041 Ook volgens de Raad heeft 
de vertrekstaat het recht om belasting te heffen over de stille reserves.1042 Verder kan nog 
worden gewezen op de Fusierichtlijn waarin eveneens is voorzien in een eindafrekening 
voor zover geen vaste inrichting in de emigratiestaat achterblijft.1043 Of het gehanteerde 
middel, in casu de directe afrekening, geschikt en proportioneel is, wordt onderzocht in 
de volgende paragraaf.

7.3.2.2 Geschiktheid en proportionaliteit van het middel
De afrekening over de stille en fiscale reserves is naar mijn mening een geschikt middel; 
Nederland wil zijn claim behouden en legt voor de omvang van die claim een aanslag op. 
De vraag kan echter worden gesteld of het middel proportioneel is, aangezien directe afre-
kening volgt zonder dat voor de belastingschuld onverwijld uitstel wordt verleend. De 
staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat dit het geval is.1044 In de literatuur zijn ech-
ter tegengestelde geluiden te horen, vooral omdat ook minder belemmerende maatrege-

1038 Van den Dool 2009, p. 257.
1039 Weber 2006, p. 56.
1040 Zaak C-157/07 (Krankenheim Ruhesitz am Wannsee), r.o. 43.
1041 Mededeling van 19 december 2006, COM(2006)825 def. Hoewel de Commissie haar aandacht richt 

op de overdracht van activa en passiva van vennootschappen, geldt het een en ander naar mijn 
mening ook voor IB-ondernemingen. Een andere uitkomst dan bij de ‘VPB-ondernemer’ is syste-
matisch onjuist en volgens Van Arendonk in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Van Arendonk 
2008, § 4.1. Indien Nederland niet zou mogen heffen, zou een emigrerende ondernemer overigens 
beter af zijn dan een achterblijvende ondernemer. Van Arendonk 2009, § 5. Dit zou een onrecht-
vaardige ongelijkheid met zich meebrengen.

1042 Besluit van de Raad inzake de coördinatie van exitheffingen, Ecofinvergadering nr. 2911, Brussel, 
2 december 2008, nr. 16231/08 (presse 342). De ontvangststaat zou volgens de resolutie een step-
up moeten verlenen.

1043 Peters & Monfrooij 2009, § 4. De genoemde richtlijn is gepubliceerd onder nr. 90/434/EEG (PbEG 
1990 L 225). Peters & Monfrooij verwijzen in hun betoog ook nog naar de voorgestelde artikelen 
onder ‘Regels voor de verplaatsing van de statutaire zetel’ in het voorstel tot wijziging van de 
fusierichtlijn van 17 oktober 2003, COM(2003)613 def. Hierbij realiseren zij zich overigens dat de 
fusierichtlijn secundair recht is, dat op zichzelf niet strijdig mag zijn met het primaire EU-recht. 
Indien de fusierichtlijn voor de grensoverschrijdende bedrijfsfusie, de juridische fusie en splitsing 
en de zetelverplaatsing SE in strijd zouden zijn met het EU-recht, dan heeft dat een geweldige 
impact op het geldende systeem van totaalwinstheffing per land. Zie ook Van Arendonk 2008, 
§ 4.1 en Weber 2004, § 2.5.6. In andere zin Marres 2009, § 5.

1044 Zie brief van de staatssecretaris van Financiën van 13 april 2004, nr. WDB2004/188U, V-N 2004/
21.8 en brief van de staatssecretaris van Financiën van 9 februari 2005, nr. WDB2005/77U, V-N 
2005/11.7.
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len mogelijk zijn.1045 Ook de Commissie is van mening dat directe afrekening geen goed 
middel is; in 2010 is zij ter zake tegen Nederland een infractieprocedure gestart.1046 Het 
ziet er dan ook naar uit dat de exitheffing de toets aan het VwEU niet kan doorstaan van-
wege de disproportionaliteit van het middel.1047 Overigens heeft Hof Amsterdam op 15 
juli 2010 prejudiciële vragen gesteld over de houdbaarheid van de directe eindafrekening 
bij een bv als gevolg van een zetelverplaatsing van Nederland naar Groot Brittannië.1048

Over de wijze waarop de geconstateerde disproportionaliteit kan worden weggenomen, 
hebben zowel de Commissie als een aantal schrijvers diverse voorstellen gedaan. Voorge-
steld wordt bijvoorbeeld om een conserverende aanslag in te voeren zoals die bestaat in 
de aanmerkelijkbelangsfeer,1049 normaal uitstel van betaling te verlenen voor een periode 
van vijf of tien jaar, waarbij eventueel jaarlijks een evenredig deel moet worden afgelost 
en in ieder geval aflossing moet plaatsvinden bij realisatie1050 en het maken van afspraken 
op dit punt in bilaterale belastingverdragen of in een EU-verordening of -richtlijn.1051 Het 
is uiteindelijk aan de wetgever om een proportionele maatregel te treffen ter zake van de 
exitheffing in de winstsfeer. In ieder geval zou daarbij naar mijn mening niet de voorkeur 
moeten worden gegeven aan een conserverende aanslag zoals deze bestaat in de aanmer-
kelijkbelangsfeer. De feitelijke uitwerking van deze conserverende aanslag is om meer-
dere redenen onjuist. Ten eerste wordt na tien jaar kwijtschelding verleend. Daarvoor 
bestaat geen enkele reden. Ten tweede is het vanuit het territorialiteitsbeginsel gezien 
niet juist dat per definitie rekening wordt gehouden met waardedalingen die zich na het 
opleggen van de aanslag hebben voorgedaan. Dit is alleen noodzakelijk voor zover de ont-
vangststaat dat niet heeft gedaan.1052 Naar mijn mening zou de conserverende aanslag in 
de aanmerkelijkbelangsfeer op deze twee punten moeten worden aangepast. Zie hierover 
nader § 7.4.2.1 waarin overigens nog meer kritiekpunten aan de orde zullen komen.

1045 Zie o.a. Van Arendonk 2008, § 4.1; Te Boekhorst aangehaald in: Smit, 2006b, § 4; Te Boekhorst & 
Kastelein 2010; Kemmeren 2005 en Kemmeren 2006, p. 295; Meussen in zijn noot bij zaak C-9/02 
(Hughes de Lasteyrie du Saillant) opgenomen in BNB 2004/258; Smit & De Smit 2010, § 2.4 en 
Weber 2004, § 2.3.2. In gelijke zin Merkus 2006, § 5 met betrekking tot de eindafrekening in de 
winstsfeer bij een bv.

1046 Nieuwsbericht EG-C 24 november 2010, IP/10/1565, V-N 2010/62.18. Dit geldt overigens ook voor 
België en Denemarken.

1047 Volgens Te Boekhorst & Kastelein is het standpunt van de staatssecretaris inmiddels in redelijk-
heid niet meer vol te houden. Te Boekhorst & Kastelein, 2010, § 6.

1048 Hof Amsterdam 15 juli 2010, nr. 08/00135, V-N 2010/35.6. Uit de prejudiciële vraag van Hof 
Amsterdam blijkt dat het hof twijfels heeft of de figuur van de conserverende aanslag zoals deze 
bestaat in de aanmerkelijkbelangsfeer kan worden toegepast in de winstsfeer.

1049 Meussen in zijn noot bij de zaak C-9/02 (Hughes de Lasteyrie du Saillant) opgenomen in BNB 2004/
258, waarin hij overigens ook nog andere oplossingen noemt.

1050 Peters & Monfrooij noemen de mogelijkheid van de conserverende aanslag als oplossing, maar 
geven de voorkeur aan een normale betalingsregeling. Peters & Monfrooij, § 4. Zie ook Terra & 
Wattel 2008, p. 387-388 en Van Arendonk 2008, § 4.1. Op die wijze wordt volgens deze schrijvers 
voldoende tegemoetgekomen aan het cashflow- en rentenadeel dat ontstaat door de directe afre-
kening aan de grens in samenhang met de hogere afschrijving in het land van aankomst, aange-
zien dit land een step-up zal verlenen. Zie ook Hof Amsterdam 15 juli 2010, nr. 08/00135, V-N 2010/
35.6. Uit r.o. 4.15.5 blijkt dat het hof twijfels heeft of de figuur van de conserverende aanslag zoals 
deze bestaat in de aanmerkelijkbelangsfeer kan worden toegepast in de winstsfeer. De Commissie 
geeft in haar Exitheffingenmededeling aan dat onverwijld uitstel moet worden verleend en dat 
eerst tot heffing kan worden overgegaan op het moment dat de stille reserves worden gereali-
seerd. Mededeling van 19 december 2006, COM(2006)825 def.

1051 Meussen in zijn noot bij de zaak C-9/02 (Hughes de Lasteyrie du Saillant) opgenomen in BNB 2004/
258. Zie ook Mededeling van 19 december 2006, COM(2006)825 def.

1052 Zaak C-446/03 (Marks & Spencer). Het verhoudt zich overigens ook niet met het territorialiteits-
beginsel dat Nederland rekening houdt met waardedalingen die zich na de emigratie hebben 
voorgedaan. Desalniettemin eist het HvJ EU dat de vertrekstaat rekening houdt met waardedalin-
gen voor zover de ontvangststaat dat niet doet.
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7.3.2.3 Conclusie
De exitheffing in de winstsfeer vormt weliswaar een belemmering maar vindt haar recht-
vaardigingsgrond in het territorialiteitsbeginsel. Het middel van de eindafrekening is 
geschikt. Toch is de exitheffing in strijd met het VwEU vanwege de disproportionaliteit 
van het middel. De wetgever moet een nadere voorziening treffen waarbij kan worden 
gedacht aan het onverwijld verlenen van een, niet in de tijd beperkte, betalingsregeling. 
De schuld moet in ieder geval worden ingevorderd bij realisatie van de stille reserves. In 
§ 7.3.3 t/m 7.3.5 zal worden onderzocht of dezelfde conclusies kunnen worden getrokken 
ten aanzien van het niet verlenen van de doorschuifregelingen in de winstsfeer.

7.3.3 Doorschuifregelingen: discriminatie of belemmering?

Om gebruik te kunnen maken van de doorschuifregelingen van art. 3.62 en 3.63 Wet IB 
2001 moet de opvolger de onderneming voortzetten. Zoals in § 7.3.1 is aangegeven, bete-
kent dit dat de voortzetter in de fiscale voetsporen moet treden van de opvolger. Op deze 
wijze blijft de IB-claim voor Nederland behouden. De doorschuifregelingen kunnen van 
toepassing zijn in een grensoverschrijdende situatie, mits de opvolger in Nederland, ofwel 
als binnenlands ofwel als buitenlands belastingplichtige, belastbare winst geniet. Indien 
bijvoorbeeld een binnen Nederland gedreven onderneming wordt overgedragen aan een 
inwoner in een andere lidstaat kan de doorschuifregeling worden toegepast. Het maakt 
daarbij niet uit dat er een wisseling optreedt van binnenlandse naar buitenlandse belas-
tingplicht. Er treedt geen claimverlies op, omdat de overgenomen onderneming voor de 
bedrijfsopvolger in Nederland een vaste inrichting vormt als bedoeld in art. 7.2, lid 2, 
onderdeel a, Wet IB 2001. Door de verplichte ‘fiscale indeplaatsstelling’ moet de overne-
mer niet alleen verder gaan met de boekwaarde van de overdragende ondernemer, maar 
bijvoorbeeld ook het keuzevermogen, dat tot het ondernemingsvermogen van de overdra-
ger behoorde, tot zijn vaste inrichtingsvermogen rekenen. Indien gebruik wordt gemaakt 
van de doorschuifregelingen, heeft de voortzetter dus niet de vrijheid om met betrekking 
tot dat keuzevermogen een andere keuze te maken.1053

Indien echter de opvolger binnenlands noch buitenlands belastingplichtig wordt, treedt 
wel claimverlies op indien de doorschuifregelingen zouden worden verleend. Dit kan zich 
voordoen in de volgende twee situaties:
1. Een binnen Nederland gedreven onderneming wordt overgedragen aan een inwoner 

van een andere lidstaat, waarbij door de overdracht de onderneming wordt verplaatst 
naar die andere lidstaat (zonder dat deze verplaatsing tot een staking leidt).

2. Een buiten Nederland gedreven onderneming wordt overgedragen aan een inwoner 
van een andere lidstaat.

In art. 3.62 en 3.63 Wet IB 2001 is niet uitdrukkelijk bepaald dat de toepassing van de door-
schuifregelingen achterwege blijft indien de voortzetter binnenlands noch buitenlands 
belastingplichtig wordt. Het is naar mijn mening echter inherent aan het karakter van de 
doorschuifregeling dat dit wel het geval moet zijn; alleen indien de opvolger belasting-
plichtig is in Nederland met betrekking tot de overgenomen onderneming is het voor 
hem mogelijk om in de fiscale voetsporen te treden van de overdrager. Kan hij dat niet, 
dan betekent dat naar mijn mening dat de opvolger niet kan voortzetten, althans niet in 
de zin van de doorschuifregelingen. In die situatie zal naar mijn mening de erflater/over-
dragende ondernemer moeten afrekenen.

1053 De vermogensetiketteringsregels zouden ertoe kunnen leiden dat vermogensbestanddelen niet 
aan de vaste inrichting mogen worden toegerekend. Dit lijkt zich niet snel voor te kunnen doen 
omdat het vermogen aan de vaste inrichting moet worden toegerekend als het ‘effectively connected’ 
is aan de activiteiten van de vaste inrichting. Zie noot van Van der Geld bij het arrest HR 20 decem-
ber 2002 in BNB 2003/246. Aangezien in casu sprake is van keuzevermogen voor de inkomstenbe-
lasting, is sprake van vermogen dat effectively connected is aan de vaste inrichting. Zie over de ver-
mogensetikettering bij een vaste inrichting uitgebreid Kemmeren 2003a en Kemmeren 2003b.
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In casu is sprake van een belemmering omdat de overdragende ondernemer wordt gehin-
derd in zijn keuze aan wie hij de onderneming wil overdragen. Immers, zou hij in deze 
situaties overdragen aan een inwoner van Nederland dan zou wel kunnen worden door-
geschoven. Dit impliceert dat in een grensoverschrijdende situatie de doorschuifregelin-
gen in beginsel ook van toepassing zouden moeten zijn.1054 Of voor de geconstateerde 
belemmeringen een rechtvaardigingsgrond bestaat, wordt onderzocht in de volgende 
paragraaf.

7.3.4 Doorschuifregelingen: bestaat er een rechtvaardigingsgrond?

Indien de doorschuifregelingen in de in § 7.3.3 besproken twee situaties van toepassing 
zouden zijn, raakt Nederland zijn claim op de IB-onderneming kwijt, omdat de voortzetter 
binnenlands noch buitenlands belastingplichtige wordt. Naar mijn mening mag in deze 
situaties de toepassing van de doorschuifregelingen worden geweigerd. De rechtvaardi-
gingsgrond voor de verschillende behandeling kan worden gevonden in het territoriali-
teitsbeginsel.1055 Voor een nadere motivering wordt verwezen naar hetgeen ik hierover 
heb aangegeven in § 7.3.2.1 met betrekking tot de exitheffing in de winstsfeer.

7.3.5 Doorschuifregelingen: middel geschikt en proportioneel?

Het niet toepassen van de doorschuifregeling is naar mijn mening een geschikt middel. 
Nederland wil zijn claim behouden en legt voor de omvang van die claim een aanslag op. 
De vraag kan echter worden gesteld of het middel proportioneel is aangezien directe afre-
kening volgt zonder dat voor de belastingschuld onverwijld uitstel wordt verleend. Ter 
zake van de exitheffing is aangegeven dat geen sprake is van proportionaliteit, omdat 
geen onverwijld uitstel wordt verleend (§ 7.3.2.2). In zoverre lijkt het niet verlenen van de 
doorschuifregelingen, met als gevolg direct afrekenen zonder dat daarvoor een nadere 
voorziening is getroffen, geen proportioneel middel. Toch zijn de exitheffing en het niet 
verlenen van de doorschuifregelingen niet helemaal vergelijkbaar. Een belangrijk verschil 
is dat zich in het laatste geval daadwerkelijk een overdracht heeft voorgedaan en dat er 
bovendien een wijziging in het subject is gekomen.

De doorschuifregelingen in de winstsfeer kunnen van toepassing zijn in geval van schen-
king, overdracht tegen een (schuldiggebleven) koopsom en in geval van vererving. In 
geval van een verkoop tegen schuldigerkenning en een verkrijging op grond van een 
legaat tegen inbreng van de waarde heeft realisatie van de stille reserves bij de overdrager 
plaatsgevonden. Ook in geval van een schenking lijkt zich een realisatie van de stille reser-
ves te hebben voorgedaan. Immers, door te schenken beschikt de ondernemer over zijn 
ondernemingsvermogen. In ieder geval vindt in dat geval in Nederland – behoudens de 
toepassing van de doorschuifregeling – heffing van inkomstenbelasting plaats.

Indien zich een realisatie van de stille reserves heeft voorgedaan, zou kunnen worden ver-
dedigd dat Nederland geen nadere voorziening hoeft te treffen. Met de inning moet name-
lijk worden gewacht tot het moment waarop de stille reserves zijn gerealiseerd en dat 
heeft zich nou net voorgedaan. Echter, aangezien Nederland ook in binnenlandse situa-
ties in geval van realisatie een doorschuifregeling verleent, moet Nederland dat in begin-
sel ook doen in geval van grensoverschrijdende situaties, zij het dat het territorialiteitsbe-
ginsel toestaat de toepassing van de doorschuifregelingen te weigeren. Daarmee is echter 

1054 In gelijke zin Van Arendonk 2008, § 4.1 ter zake van de doorschuifregeling ex art. 3.64 Wet IB 
2001.

1055 Van Arendonk meent, mijns inziens terecht, dat hoewel in binnenlandse verhoudingen bij een 
verplaatsing van een onderneming gebruik kan worden gemaakt van een doorschuifregeling 
(art. 3.64 Wet IB 2001), dit niet betekent dat Nederland de doorschuifregeling ook in buitenlandse 
verhoudingen moet toestaan. Het territorialiteitsbeginsel verzet zich daartegen. Van Arendonk 
2008, § 4.1.

Hoogeveen.book  Page 234  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Toetsing aan de vrijheden in het VwEU 235

nog niet gezegd dat geen nadere voorziening hoeft te worden getroffen. Uitgangspunt 
blijft dat interne en grensoverschrijdende situaties in beginsel gelijk moeten worden 
behandeld. Nederland moet naar mijn mening een andere tegemoetkomende maatregel 
treffen die enerzijds niet leidt tot claimverlies en anderzijds wel recht doet aan het feit 
dat in een interne situatie een faciliteit wordt verleend. Hierdoor lijkt toch het treffen van 
bijvoorbeeld een betalingsregeling nodig te zijn.1056 Echter, de belastingschuld mag bij de 
schenker/(erfgenamen van de) erflater worden ingevorderd bij realisatie en dat is al 
gebeurd, enz. Dat uitstel moet worden verleend in een situatie waarin de overdrager fei-
telijk de stille reserves al heeft gerealiseerd, is echter niet zozeer een ‘ongewenst’ gevolg 
van het EU-recht, maar een gevolg van het feit dat ook in binnenlandse verhoudingen kan 
worden doorgeschoven in het geval waarin de stille reserves zijn gerealiseerd.

Indien een betalingsregeling wordt getroffen en de overdracht van de onderneming door 
de schenker/erflater niet als realisatiemoment wordt gezien, komt vervolgens de vraag op 
wanneer dan wel tot invordering kan worden overgegaan. Ervan uitgaande dat de overne-
mer de activa en passiva waardeert tegen de waarde in het economische verkeer zal hij 
feitelijk geen stille reserves realiseren; immers, die zijn er niet. Dit betekent dat zou moe-
ten worden aangesloten bij het moment waarop de vermogensbestanddelen waarop de 
stille reserve oorspronkelijk rustte worden vervreemd.1057 Dit leidt tot de praktische com-
plicatie dat de overdrager wordt geconfronteerd met inning van zijn belastingschuld voor 
zover de overnemer de – voormalige – stille reserves realiseert.1058 Hoewel in voorko-
mende situaties mogelijk voorzieningen getroffen kunnen worden in het overnamecon-
tract, doet het bijzonder aan dat het handelen van het ene subject afhankelijk is van het 
handelen van het andere subject.1059 Indien echter gebruik wordt gemaakt van een beta-
lingsregeling bij de overdrager, moet daarbij worden geaccepteerd dat het handelen van 
de voortzetter gevolgen heeft voor de overdrager.1060 Indien dat niet het geval zou zijn, 

1056 In art. 25, lid 17 (overlijden winstsfeer) en lid 18 (overdracht tegen schuldigerkenning in de winst-
sfeer) zijn overigens reeds betalingsregelingen getroffen. Met name de laatstgenoemde betalings-
regeling is geen proportioneel middel omdat voor het verleende uitstel zekerheid moet worden 
gesteld. Verder kan alleen van die regeling gebruik worden gemaakt indien de overdracht tegen 
schuldigerkenning heeft plaatsgevonden. Voor beide betalingsregelingen geldt bovendien dat de 
belastingschuld aan het eind van de uitstelperiode moet worden voldaan, ongeacht of de stille 
reserves zijn gerealiseerd. In zoverre voldoen de betalingsregelingen evenmin aan de proportio-
naliteitseis.

1057 Nog complexer wordt het indien de overnemer de onderneming na bijvoorbeeld twee jaar staakt 
en daarbij het ondernemingsvermogen niet vervreemdt. Er vindt in dat geval geen feitelijke rea-
lisatie plaats. In binnenlandse verhoudingen zou echter ingeval de doorschuifregeling van toepas-
sing zou zijn geweest deze staking tot gevolg hebben dat de overnemer moet afrekenen. Het lijkt 
dan ook verdedigbaar dat het uitstel bij de overdrager kan worden ingetrokken. De grensover-
schrijdende situatie wordt niet slechter behandeld dan de binnenlandse situatie.

1058 Ter zake van de exitheffing is in de literatuur overigens ook verdedigd dat een uitstel van tien jaar 
voldoende is en dat daarbij kan worden overgegaan tot een jaarlijkse invordering van een even-
redig deel van de belastingschuld. Hiermee zou voldoende tegemoet worden gekomen aan het 
cashflow- en rentenadeel dat de IB-ondernemer heeft, omdat hij – ervan uitgaande dat aan hem 
in de andere lidstaat een step-up is verleend – in de andere lidstaat kan afschrijven over de hogere 
waarde. Zie noot 1050. Voor de onderhavige situatie betekent dit dus dat het afschrijvingsvoor-
deel als het ware wordt toegerekend aan de overdrager.

1059 In gelijke zin Rapport Erasmus Universiteit/SRA Rotterdam 2003 (Albregtse e.a.), p. 53-54 en bij-
lage 1, p. 8 met betrekking tot het intrekken van het verleende uitstel ex art. 25, lid 13, IW 1990 
(schenk- en erfbelasting over een verkregen vordering op een medeverkrijger die wel onderne-
mingsvermogen heeft verkregen) en Heithuis ter zake van het intrekken van het verleende uitstel 
van betaling ex art. 25, lid 9 (verkoop tegen schuldigerkenning aanmerkelijkbelangsfeer), IW 
1990. Heithuis 2009, § 3.1.2.

1060 Hoogeveen 2004, § 4.7.4.1. Zie ook Poot 2005, § 3.4.3. Gesteld zou overigens ook kunnen worden 
dat tegen de invordering bij de overdrager in ieder geval geen bezwaar bestaat voor zover de stille 
reserves bij de eerdere overdracht reeds door de overdrager zijn gerealiseerd. Indien daartegen 
echter geen bezwaar bestaat, ontstaat vervolgens weer de vraag waarom in eerste aanleg dan wel 
uitstel verleend zou moeten worden enz.
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zou in de situatie van een buitenlandse verkrijger bovendien per definitie claimverlies 
optreden. In het geval het intrekken van het uitstel van betaling betalingsproblemen ople-
vert voor de overdrager, zal hij, net als iedere andere belastingschuldige, een beroep moe-
ten doen op de algemene betalingsregeling van art. 25, lid 1, IW 1990.

De conclusie is dat hoewel aan het treffen van een nadere voorziening nogal wat haken 
en ogen zitten, Nederland naar mijn mening een nadere voorziening moet treffen, zolang 
in binnenlandse verhoudingen gebruik kan worden gemaakt van doorschuifregelin-
gen.1061

7.3.6 Conclusies doorschuifregelingen in de winstsfeer

Naar mijn mening mag Nederland de toepassing van de doorschuifregelingen in de winst-
sfeer weigeren indien anders door de toepassing ervan claimverlies zou optreden. Hoewel 
sprake is van een belemmering wordt deze gerechtvaardigd door het territorialiteitsbegin-
sel. Dit wil echter niet zeggen dat in het geheel geen faciliteit zou moeten worden ver-
leend. Naar mijn mening moet Nederland in de situaties waarin doorschuiven in interne 
situaties mogelijk is een maatregel treffen die ertoe leidt dat enerzijds de claim behouden 
blijft en anderzijds directe inning van de belastingschuld achterwege blijft. Gedacht kan 
worden aan het treffen van een betalingsregeling.

Een en ander leidt er overigens toe dat in de situatie waarin de stille reserves worden gere-
aliseerd toch uitstel van betaling moet worden verleend. Aangezien de Commissie heeft 
aangegeven dat tot inning mag worden overgegaan bij de realisatie van de stille reserves, 
lijkt een dergelijke tegemoetkoming te ruimhartig. Een ander is echter een onlosmakelijk 
gevolg van het feit dat Nederland ook in binnenlandse verhoudingen de doorschuifrege-
lingen toestaat in situaties waarin realisatie van de stille reserves heeft plaatsgevonden.

7.4 DOORSCHUIFREGELINGEN EN CONSERVERENDE AANSLAG IN 
DE AANMERKELIJKBELANGSFEER

7.4.1 Inleiding

Indien een aanmerkelijkbelanghouder zijn aandelen overdraagt, is dat een vervreemding 
in de zin van art. 4.12, onderdeel b, Wet IB 2001. Ook een schenking is een vervreemding 
van de aanmerkelijkbelangaandelen; door de rechtshandeling gaan de aandelen uit het 
vermogen van de schenker over naar het vermogen van begiftigde.1062 Het overlijden van 
de aanmerkelijkbelanghouder wordt op grond van art. 4.16, lid 1, onderdeel e, Wet IB 
2001 aangemerkt als een fictieve vervreemding. In geval van schenking en overlijden 
wordt de overdrachtsprijs gesteld op de waarde van de aandelen in het economische ver-
keer (art. 4.22 Wet IB 2001).

In geval van schenking en overlijden kan gebruik worden gemaakt van doorschuifregelin-
gen. Deze doorschuifregelingen zijn met ingang van 1 januari 2010 opgenomen in art. 
4.17a (overlijden) en art. 4.17c Wet IB 2001 (schenking).1063 Aan de doorschuifregelingen 
van art. 4.17a en 4.17c Wet IB 2001 is geen voortzettingstermijn gekoppeld. Indien de ver-
krijger de aandelen na de overdracht vervreemdt, moet hij afrekenen over de dan aanwe-
zige meerwaarde van de aandelen; inclusief dus de doorgeschoven meerwaarde voor zover 

1061 In de hoofdstukken 10 en 15 zal worden aangegeven dat er geen goede redenen bestaan om de 
doorschuifregelingen te handhaven.

1062 Zie ook HR 10 februari 1960, BNB 1960/123.
1063 Tot 1 januari 2010 bestond er voor schenkingssituaties geen doorschuifregeling maar een beta-

lingsregeling (art. 25, lid 9 (oud), IW 1990). Verder was de doorschuifregeling bij overlijden tot die 
datum niet afhankelijk van de vraag of sprake was van een bedrijfsopvolging.
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nog aanwezig.1064 Aan de vennootschap wordt verder niet de eis gesteld dat deze de onder-
neming gedurende een bepaalde periode voortzet. Aan de situatie die is ontstaan nadat de 
doorschuifregeling is toegepast, hoeft dus geen verdere aandacht te worden besteed.

Een belangrijk vereiste voor de toepassing van de doorschuifregelingen is dat de aandelen 
moeten worden verkregen door een inwoner van Nederland. De wetgever staat doorschui-
ven aan een in het buitenland woonachtige verkrijger niet toe vanwege mogelijk claim-
verlies.1065 In belastingverdragen is het heffingsrecht over de vervreemdingswinst van de 
aanmerkelijkbelangaandelen namelijk veelal toegewezen aan de woonstaat. In een derge-
lijke situatie wordt aan de schenker/erflater een conserverende aanslag opgelegd (art. 2.8, 
lid 5 en 7, Wet IB 2001). Voor deze conserverende aanslag kan op grond van art. 25, lid 8, 
IW 1990 uitstel van betaling worden verleend. Dit uitstel wordt automatisch verleend 
indien de verkrijger woonachtig is in een lidstaat van de EU, Noorwegen, IJsland of Liech-
tenstein. Ook hoeft in die gevallen geen zekerheid te worden gesteld; zie art. 2, lid 1, 
onderdeel b jo. lid 10, Uitv.reg. IW 1990. Onderzocht zal worden of het niet verlenen van 
de doorschuifregelingen in geval van een buitenlandse verkrijger in overeenstemming is 
met de vrijheden in het VwEU.

Voor het bedrag dat na tien jaar nog openstaat, verleent de ontvanger definitief kwijt-
schelding (art. 26, lid 5, IW 1990). Indien binnen deze periode echter de aandelen worden 
vervreemd of de vennootschap haar activiteiten geheel of nagenoeg geheel staakt en haar 
reserves geheel of nagenoeg geheel uitkeert, wordt het uitstel ingetrokken. Onderzocht 
zal dus ook moeten worden of het intrekken van het uitstel van betaling in overeenstem-
ming is met de vrijheden in het VwEU.

Vanwege de gelijkenis tussen het niet verlenen van de doorschuifregeling in de aanmer-
kelijkbelangsfeer en de exitheffing in de aanmerkelijkbelangsfeer wordt in § 7.4.2 eerst 
aandacht besteed aan de vraag of de exitheffing in strijd is met het VwEU. In § 7.4.3 zal 
vervolgens, voor zover nodig, worden ingegaan op de verschillen die kunnen bestaan tus-
sen de exitheffing en het niet verlenen van de doorschuifregeling. Ik sluit deze paragraaf 
af met een conclusie in § 7.4.4.

7.4.2 Exitheffing in de aanmerkelijkbelangsfeer

7.4.2.1 Belemmering en rechtvaardigingsgrond
De emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder wordt aangemerkt als een fictieve ver-
vreemding (art. 4.16, lid 1, onderdeel h, Wet IB 2001).1066 Deze afrekening aan de grens 
vormt een belemmering, maar de heffing is gerechtvaardigd op grond van het territoria-
liteitsbeginsel, zo blijkt uit de zaak N.1067 De emigratieheffing is evenmin in strijd met de 
goede verdragstrouw omdat de exitheffing beoogt de waardestijging te belasten die is ont-
staan gedurende de periode dat de aanmerkelijkbelanghouder binnenlands belasting-

1064 Dit geldt dus ook in de situatie dat de verkrijger na de verkrijging van de aandelen emigreert. De 
emigratie leidt bij de verkrijger tot een fictieve vervreemding op grond van art. 25, lid 16, onder-
deel h, IW 1990. Aan de emigrerende verkrijger wordt een conserverende aanslag opgelegd. Deze 
situatie zou op zichzelf bezien getoetst moeten worden aan het VwEU, maar in casu is geen sprake 
van het intrekken van een eerder verleende bedrijfsopvolgingsfaciliteit zodat deze toetsing niet 
van belang is voor dit onderzoek.

1065 Kamerstukken II, 1996-1997, 24 761, nr. 7, onderdeel II-5.
1066 Afrekening in geval van emigratie past in beginsel binnen het subjectieve aanmerkelijkbelangre-

gime. Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), onderdeel 4.6.1.I. Ook Stevens acht de emigratiehef-
fing een uitvloeisel van de in 1997 ingevoerde subjectivering van de bron winst uit aanmerkelijk 
belang. Stevens 2001, p. 562. Afrekenen aan de grens is ook niet bezwaarlijk, omdat de aanmer-
kelijkbelangwinst in eerste aanleg bij de rechtsvoorganger hoort en Nederland een latente belas-
tingclaim had op deze persoon. Rijkers 1996, § 10. In gelijke zin F.G.F. Peters 2003, § 3.2 en F.G.F. 
Peters 2007, p. 37 en p. 335.

1067 Zaak C-470/04 (N). Zie ook C-9/02 (Hughes de Lasteyrie du Saillant).
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plichtige is.1068 Hierbij is het overigens wel opmerkelijk dat Nederland na tien jaar de ter 
zake van de emigratie opgelegde conserverende aanslag kwijtscheldt indien zich geen ver-
boden handeling heeft voorgedaan. Deze kwijtschelding doet afbreuk aan het feit dat de 
emigratieheffing zelf is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel. Het is immers niet in 
overeenstemming met dit beginsel om deze claim na verloop van tien jaar te laten verval-
len. De kwijtschelding maakt het argument van Nederland dat hij mag heffen op grond 
van het territorialiteitsbeginsel zwak.1069 Ook de staatssecretaris heeft aangegeven dat de 
kwijtschelding van de conserverende aanslag zich eigenlijk niet verhoudt met de doelstel-
ling van de emigratieheffing, maar dat om doelmatigheidsredenen desondanks voor een 
beperkte volgperiode is gekozen.1070 De zaak N maakt echter duidelijk dat de kwijtschel-
ding de rechtvaardiging van de emigratieheffing, en dus ook die van het niet toepassen 
van de doorschuifregeling, niet aantast.1071

Naast het hiervoor genoemde bezwaar kunnen tegen de kwijtschelding nog twee bezwa-
ren worden aangevoerd. Ten eerste past de kwijtschelding niet bij de mening van de wet-
gever dat een afrekening in geval van overlijden en emigratie niet kan worden gemist van-
wege het verdwijnen van de claim.1072 Ten tweede valt de tegemoetkomende houding niet 
te verdedigen ten opzichte van verkrijgers die in Nederland woonachtig blijven.1073 In de 
literatuur wordt dan ook verdedigd dat zou moeten worden gekozen voor een conserve-
rende aanslag die niet vanwege tijdsverloop vervalt en wordt ingevorderd bij realisatie.1074 
Volgens Peters wegen de uitvoerbaarheidsproblemen die aan een langdurig uitstel kleven 
niet op tegen de principiële bezwaren van het laten vervallen van de conserverende aan-
slag na tien jaar.1075 Rijkers acht de kwijtschelding na tien jaar onverdedigbaar en onwaar-
dig.1076 In het kader van de doorschuifregelingen treedt naar mijn mening eenzelfde 
onverdedigbare ongelijkheid op tussen een schenker en (erfgenamen van) erflaters met 
een in Nederland woonachtige verkrijger en die met een verkrijger die woonachtig is bin-
nen de EU, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Ook in binnenlandse verhoudingen blijft 
de claim na tien jaar gewoon bestaan. Indien bijvoorbeeld in binnenlandse verhoudingen 
de doorschuifregeling is toegepast en de overnemer pas na dertig jaar zijn aandelen ver-
vreemdt, moet hij ‘gewoon’ afrekenen over de meerwaarde die ten tijde van het toepassen 
van de doorschuifregeling bestond, mits deze uiteraard nog steeds bestaat. Een en ander 

1068 Zie o.a. HR 20 februari 2009, BNB 2009/260-262. Volgens de Hoge Raad valt ook de vermogensaan-
was onder art. 13 OESO-Modelverdrag, gezien het commentaar op dat artikel. In gelijke zin A-G 
Wattel in zijn conclusies bij de genoemde arresten. Zie ook Van den Dool 2009, p. 276-277 en 
p. 283-284. Hij is van mening dat het territorialiteitsbeginsel niet zozeer als een rechtvaardigings-
grond geldt voor een eventuele inbreuk op de vrijheden, maar dat het een grondbeginsel is waar-
mee een belastingstelsel en een individuele belastingheffing überhaupt in overeenstemming 
moeten zijn.

1069 Doornebal & Rijkers 1996, § 14.1 en Rijkers & Van Dijck 2000, p. 269-270. In gelijke zin F.G.F. 
Peters 2007, p. 335 en Heithuis 2007, § 2.1.2. Heithuis trekt hieruit overigens de conclusie dat de 
huidige bepaling veel meer een antimisbruikkarakter herbergt, dan dat zij is gebaseerd op het ter-
ritorialiteitsbeginsel.

1070 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 758, nr. 7, p. 21-22. Overigens blijkt uit de Notitie Fiscaal Ver-
dragsbeleid 2011 dat Nederland ernaar streeft met betrekking tot emigrerende aanmerkelijkbe-
langhouders met een bv in Nederland ook over de waardevermeerdering na emigratie te kunnen 
gaan heffen, indien de woonstaat dat niet doet. Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, § 2.9.3. Zie 
hierover Albert 2011, § 4 en Brandsma 2011, § 4.

1071 Zie F.G.F. Peters 2007, p. 38.
1072 Kamerstukken II, 1996-1997, 24 761, nr. 7, p. 30-31.
1073 Zie ten aanzien van de heffing in geval van emigratie Doornebal & Rijkers 1996, § 14.1 en Rijkers 

& Van Dijck 2000, p. 269-270 en F.G.F. Peters 2007, p. 37. Ook Stevens meent dat het gelijkheids-
beginsel toegepast op de ‘blijvers’ ertoe dwingt dat bij emigratie moet worden afgerekend of dat 
de claim op een andere wijze in stand moet blijven. Stevens 2001, p. 563. In gelijke zin Van Aren-
donk 2008, § 4.

1074 F.G.F. Peters 2007, p. 335 Rijkers & Van Dijck 2000, p. 269-270.
1075 F.G.F. Peters 2007, p. 37.
1076 Doornebal & Rijkers 1996, § 14.1.
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leidt tot de conclusie dat de automatische kwijtschelding van de conserverende aanslag 
na tien jaar zou moeten vervallen.

7.4.2.2 Middel geschikt en proportioneel?
Zoals uit de voorgaande paragraaf is gebleken, bestaat er een rechtvaardigingsgrond voor 
de exitheffing. Het middel is in zoverre geschikt. Het middel is verder proportioneel 
indien onverwijld uitstel wordt verleend. Onder de huidige regeling is dit het geval indien 
de verkrijger woonachtig is in een lidstaat van de EU of in Noorwegen, IJsland of Liechten-
stein.1077 In de literatuur wordt er dan ook van uitgegaan dat de huidige regeling in over-
eenstemming is met het EU-recht.1078 Toch lijkt het erop dat in één situatie nog steeds 
strijd kan optreden. Dit doet zich voor indien (1) de verkrijger in een zogenoemd derde 
land woonachtig is, (2) geen sprake is van doorslaggevende zeggenschap en (3) Nederland 
met dat desbetreffende land een verdrag heeft afgesloten dat voorziet in de uitwisseling 
van inlichtingen betreffende de belastingheffing.1079 In dat geval zou naar mijn mening 
onverwijld uitstel moeten worden verleend, terwijl op grond van de huidige wettelijke 
regeling de belastingschuldige om het uitstel moet verzoeken en zekerheid moet stellen. 
Met name de zekerheidstelling maakt het middel niet-proportioneel.

De conserverende aanslag wordt ingevorderd indien binnen tien jaar een verboden hande-
ling wordt verricht, zoals het vervreemden van de aandelen.1080 De reden daarvoor is dat 
anders de claim verloren gaat. De invordering van de aanslag vindt dus ook haar rechtvaar-
digingsgrond in het territorialiteitsbeginsel. Nederland houdt bij de inning van de conser-
verende aanslag na een verboden handeling rekening met een eventuele waardeverminde-
ring die heeft plaatsgevonden na de emigratie. Dit laatste is overigens op zichzelf ook in 
strijd met het territorialiteitsbeginsel, omdat hierdoor uiteindelijk niet de in Nederland aan-
gegroeide meerwaarde in de Nederlandse heffing wordt betrokken.1081 Op grond van de 
jurisprudentie van het HvJ EU lijkt deze voorwaarde echter noodzakelijk om niet in strijd te 
komen met het EU-recht.1082 In tegenstelling tot de huidige wettelijke regeling zou Neder-
land deze vermindering naar mijn mening echter alleen moeten verlenen voor zover niet 
ook al in het buitenland met de waardevermindering rekening wordt gehouden.1083 In die 

1077 Zie art. 2 Uitv.reg. IW 1990. Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn als kwalificerende landen 
toegevoegd naar aanleiding van het arrest HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-521/07 (Commissie/Neder-
land). Zie ook Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 70 met betrekking tot de uitbreiding 
van de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting ex art. 4 Wet DB 1965.

1078 Zie o.a. Van Arendonk 2008, § 4.1; Kavelaars 2007, § 4.2, De Kort 2006, § 7, Larking 2006, p. 3-5, 
Niessen 2006b, p. 10; F.G.F. Peters 2007, p. 300-301 en p. 343; Conclusie A-G Wattel van 4 oktober 
2006, pt. 5 bij HR 20 februari 2009, BNB 2009/260 en Wolvers 2008, p. 72. Tot 1 januari 2010 werd 
ingeval een verkrijger woonachtig was in een zogenoemd EER-land, het uitstel alleen op verzoek 
verleend en moest de belastingschuldige zekerheid stellen. Door de vereiste zekerheidsstelling 
kon de conserverende aanslag nog wel in strijd zijn met het EER-verdrag omdat het middel niet 
proportioneel was. Kemmeren 2005, § 5.2. Met ingang van 1 januari 2010 is dit gerepareerd voor 
Noorwegen en IJsland en na de inwerkingtreding van het informatieverdrag met Liechtenstein 
(Trb. 2010, 14, en Trb. 2010, 107) in december 2010 geldt met ingang van 1 januari 2011 hetzelfde 
voor Liechtenstein.

1079 Indien wel sprake is van een doorslaggevend belang is de vrijheid van vestiging aan de orde en 
daarvoor geldt de zogenoemde derdelandenwerking niet. Zie § 7.2.2.2. Het lijkt erop dat de Com-
missie het ontbreken van een belastingverdrag als rechtvaardigingsgrond accepteert, aangezien 
zij in haar infractieprocedure tegen Nederland met betrekking tot de inhoudingsvrijstelling voor 
de dividendbelasting alleen de beperkingen met betrekking tot IJsland en Noorwegen aan de kaak 
heeft gesteld en niet die met betrekking tot Liechtenstein, omdat op dat moment het verdrag met 
Liechtenstein nog niet in werking was getreden. Zie ook de aantekening van de redactie van Vak-
studie Nieuws bij Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, opgenomen in V-N 2009/46.6.

1080 Indien de verkrijger zijn aandelen vervreemdt, wordt de conserverende aanslag ingevorderd voor 
zover het daarin begrepen voordeel daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Zie art. 26, lid 5, aanhef en 
onderdeel a, IW 1990.

1081 Zie ook F.G.F. Peters 2007, p. 35-36 en p. 335.
1082 Zaak C-446/03 (Marks & Spencer) en zaak C-9/02 (Hughes de Lasteyrie du Saillant).
1083 In gelijke zin Van den Dool & Heithuis 2009, p. 39-40.
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zin is de huidige tegemoetkoming in geval van een waardedaling te ruim. Hetzelfde kan, 
zoals in § 7.4.2.1 is aangegeven, worden gesteld met betrekking tot de automatische kwijt-
schelding na tien jaar ‘goed gedrag’. Hierbij kan ook nog worden gewezen op de in februari 
2011 verschenen Notitie Fiscaal Verdragsbeleid.1084 In deze notitie wordt met betrekking tot 
geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders aangegeven dat Nederland ernaar streeft om een 
onbeperkt heffingsrecht op te nemen voor de bronstaat (Nederland) indien vaststaat dat de 
andere verdragsstaat de waardeaangroei effectief niet belast.1085 Hierdoor kan Nederland 
volgens de notitie zijn heffingsmogelijkheden die de buitenlandse belastingplicht biedt ten 
aanzien van de waardeaangroei van deze vermogensbestanddelen volledig effectueren. 
Hiermee komt naar mijn mening de kwijtschelding van de belastingschuld in de onderha-
vige situatie nog meer onder druk te staan.

Van een verboden handeling is sprake indien (1) de aandelen worden vervreemd, (2) de 
vennootschap haar activiteiten geheel of nagenoeg geheel staakt en zij haar reserves 
geheel of nagenoeg geheel heeft uitgekeerd en (3) een teruggaaf plaatsvindt van hetgeen 
op de aandelen is gestort. Alle fictieve vervreemdingen worden hierbij aangemerkt als een 
vervreemding. Indien de fictieve vervreemding niet leidt tot het beschikbaar komen van 
liquiditeiten, bijvoorbeeld omdat de aanmerkelijkbelanghouder overlijdt, is continuering 
van het uitstel op verzoek mogelijk (art. 25, lid 8, IW 1990 jo. art. 2, Uitv.reg. IW 1990). Dat 
in alle andere situaties het uitstel wordt ingetrokken, is niet bezwaarlijk omdat de aan-
merkelijkbelanghouder steeds de liquiditeiten in handen krijgt om de aanmerkelijkbe-
langheffing te kunnen voldoen.1086 Hierbij is verder nog van belang om te vermelden dat 
het uitstel gehandhaafd blijft in geval van een schenking van de aandelen als bedoeld in 
art. 4.17c Wet IB 2001.

7.4.3 Niet verlenen van de doorschuifregelingen en intrekken conserverende 
aanslag

Onderzocht moet worden of het niet verlenen van de doorschuifregelingen in de aanmer-
kelijkbelangsfeer en het intrekken van de conserverende aanslag bij een verboden hande-
ling in strijd komen met het VwEU. Aangezien in de voorgaande paragraaf reeds uitge-
breid is stilgestaan bij de exitheffing in de aanmerkelijkbelangsfeer en ook in de winst-
sfeer in § 7.3.5 al aandacht is besteed aan het onderscheid dat bestaat tussen een 
emigratieheffing (geen overdracht) en het niet verlenen van de doorschuifregelingen (wel 
een overdracht), hoeft dit onderzoek niet meer uitgebreid te worden uitgevoerd. Volstaan 
wordt met het volgende.

Indien de doorschuifregelingen in de situatie van een buitenlandse verkrijger van toepas-
sing zouden zijn, raakt Nederland zonder afrekeningsmoment zijn claim op de aandelen 
doorgaans kwijt. Dit is de reden waarom de toepassing van de doorschuifregelingen wordt 
geweigerd en aan de schenker of de (erfgenamen van de) erflater een conserverende aan-
slag wordt opgelegd. Het niet van toepassing zijn van art. 4.17a en 4.17c Wet IB 2001 in 
geval van een buitenlandse verkrijger vormt een belemmering in de zin van het VwEU.1087 
Hoewel in beginsel grensoverschrijdende situaties niet slechter mogen worden behandeld 
dan interne situaties (§ 7.2.3), mag in de onderhavige situatie toch een verschillende 
behandeling plaatsvinden. De rechtvaardigingsgrond daarvoor kan worden gevonden in 
het territorialiteitsbeginsel. Voor een nadere motivering wordt verwezen naar hetgeen ik 

1084 De notitie is in februari 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Brief van de staatssecretaris van 
Financiën van 11 februari 2011, kenmerk IFZ/2011/100M2.

1085 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, p. 50.
1086 F.G.F. Peters 2007, p. 35.
1087 Overigens zou vanwege de kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar ‘goed gedrag’ 

ook gesteld kunnen worden dat sprake is van een meer ruime regeling dan van een belemmering. 
De schenker of erflater wordt immers als het ware een voorwaardelijke vrijstelling verleend.
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hierover heb aangegeven in § 7.4.2.1 met betrekking tot de exitheffing in de aanmerke-
lijkbelangsfeer.

Ter zake van die exitheffing en de daaraan gekoppelde aanslag is in § 7.4.2.2 aangegeven 
dat het middel geschikt is en – in bijna in alle gevallen – ook proportioneel. Kritiek kan 
met name worden geleverd op het feit dat na tien jaar kwijtschelding van de belasting-
schuld wordt verleend. In zoverre is het middel disproportioneel voordelig. Er bestaat 
geen reden om hier ter zake van de doorschuifregelingen in de aanmerkelijkbelangsfeer 
anders over te denken.1088 Voor de kanttekeningen die kunnen worden geplaatst bij het 
feit dat ook uitstel wordt verleend in situaties waarin de meerwaarde door de overdracht 
reeds zijn gerealiseerd, wordt verwezen naar hetgeen daarover is aangegeven in § 7.3.5 ter 
zake van de doorschuifregelingen in de winstsfeer. Een verboden handeling van de ver-
krijger leidt niet ‘alleen maar’ tot de start van de invordering, maar heeft ook tot gevolg 
dat de schenker of erflater geen kwijtschelding van de conserverende aanslag wordt ver-
leend. Dat het uitstel bij de schenker of erflater wordt ingetrokken indien de verkrijger 
binnen tien jaar na de verkrijging een verboden handeling verricht, is echter inherent aan 
het feit dat de overdrager uitstel is verleend.

7.4.4 Conclusie doorschuifregelingen en conserverende aanslag 
aanmerkelijkbelangsfeer

De conclusie is dat het niet toepassen van de doorschuifregelingen in geval van een ver-
krijger/niet-inwoner in samenhang met de huidige conserverende aanslag in overeen-
stemming is met het VwEU, behoudens voor zover sprake is van een verkrijger in een 
zogenoemd derde land waarbij geen sprake is van een doorslaggevend belang. Dat het ter-
ritorialiteitsbeginsel als rechtvaardigingsgrond voor de conserverende aanslag stand heeft 
gehouden, is enigszins verrassend aangezien Nederland na tien jaar ‘goed gedrag’ automa-
tisch kwijtschelding verleent en dus toch afstand doet van zijn claim.1089 Desondanks 
accepteert het HvJ EU het territorialiteitsbeginsel als rechtvaardigingsgrond. Het middel, 
onverwijld verlenen van uitstel door middel van een conserverende aanslag, is geschikt 
en proportioneel. Toch moet de wettelijke regeling op twee punten worden aangepast. 
Ten eerste zou de aanslag onbeperkt moeten blijven bestaan totdat op enig moment tot 
realisatie wordt overgegaan. Ten tweede zou de ontvanger bij de invordering van de con-
serverende aanslag bij een verboden handeling alleen rekening moeten houden met waar-
dedalingen die na de emigratie hebben plaatsgevonden voor zover de andere staat dat niet 
al heeft gedaan.

7.5 BEDRIJFSOPVOLGINGSLIJFRENTE

7.5.1 Inleiding

Indien een ondernemer zijn onderneming overdraagt, moet hij afrekenen over zijn sta-
kingswinst. Voor deze stakingswinst kan een stakingslijfrente worden bedongen tot een 
in de wet genoemd maximum. De premies die voor de lijfrente moeten worden betaald, 
zijn aftrekbaar van het inkomen in box 1. Voor dit onderzoek is alleen de bedrijfsopvol-
gingslijfrente van belang. Dit is de lijfrente die kan worden bedongen bij de overnemer 
van de onderneming als tegenprestatie voor de overgedragen onderneming. Hierbij geldt 
als vereiste dat de overnemer de onderneming voortzet. Er is geen absolute termijn ver-
bonden aan het voortzetten. Voldoende is dat de overnemer op het moment van voortzet-

1088 Of het moet zijn dat kwijtschelding van de belastingschuld in deze situatie nog minder voor de 
hand ligt aangezien de schenker of erflater ten tijde van de schenking respectievelijk zijn overlij-
den in Nederland woonachtig was. Dat de verkrijger vervolgens in het buitenland woont, is geen 
reden om de schenker of (de erfgenamen van) de erflater kwijtschelding te verlenen.

1089 Deze kwijtschelding is verder niet in overeenstemming met het draagkrachtbeginsel en ook niet 
rechtvaardig ten opzichte van de situatie waarbij sprake is van een binnenlandse verkrijger.

Hoogeveen.book  Page 241  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



242 Toetsing aan de vrijheden in het VwEU

ten de wil had om de onderneming voort te zetten.1090 Dit betekent dat geen aandacht zal 
worden besteed aan de situatie na het verlenen van de bedrijfsopvolgingslijfrente.1091 Ver-
der moet de overnemer een toegelaten verzekeraar zijn in de zin van art. 3.126 Wet IB 
2001. Met betrekking tot de bedrijfsopvolgingslijfrente worden daarbij onder andere de 
voorwaarden gesteld dat de bedrijfsopvolgingslijfrente wordt gerekend tot het binnen-
landse ondernemingsvermogen van de overnemer (art. 3.126, lid 1, eerste volzin, Wet IB 
2001) en dat de overnemer in Nederland moet wonen (art. 3.126, lid 1, onderdeel a, onder 
2°, Wet IB 2001). Onderzocht zal worden of deze eisen in overeenstemming zijn met het 
EU-recht.

7.5.2 Discriminatie of belemmering?

7.5.2.1 Inleiding
Het is de lidstaten in beginsel toegestaan voorwaarden te verbinden aan de aftrek van pre-
mies ter zake van inkomensvoorzieningen, ook indien het buitenlandse aanbieders 
betreft. De heffing van inkomstenbelasting behoort immers tot de soevereiniteit van de 
lidstaten zelf. Indien aan buitenlandse aanbieders echter andere voorwaarden worden 
gesteld dan aan binnenlandse aanbieders, kan dat leiden tot een belemmering. Dit blijkt 
uit de zaak Safir waarin het HvJ EU oordeelde dat buitenlandse verzekeraars onder 
dezelfde voorwaarden als binnenlandse verzekeraars moeten worden toegelaten op de 
binnenlandse markt.1092 De voorwaarden mogen verder niet dusdanig ‘lastig’ zijn dat zij 
feitelijk een belemmering vormen voor de buitenlandse verzekeraar om toe te treden tot 
de markt van een andere lidstaat. Ook in Nederland worden nadere voorwaarden gesteld 
aan buitenlandse professionele verzekeraars. In § 7.5.2.2 zal worden getoetst of deze eisen 
in overeenstemming zijn met het EU-recht. In § 7.5.2.3 wordt vervolgens ingegaan op de 
in § 7.5.1 genoemde voorwaarden waaronder een natuurlijke persoon/bedrijfsopvolger als 
verzekeraar kan optreden. Hieruit zal blijken dat sprake is van een belemmering. In 
§ 7.5.2.4 zal vervolgens worden getoetst of voor deze belemmering een rechtvaardigings-
grond bestaat en in § 7.5.2.5 wordt ingegaan op de geschiktheid en proportionaliteit van 
het middel.

7.5.2.2 Voorwaarden aan verzekeraars algemeen
In het algemeen geldt dat de aftrek van lijfrentepremies in geval van een stakingslijfrente 
alleen mogelijk is indien de lijfrente wordt bedongen bij een toegelaten verzekeraar. De 
reden dat de premies alleen aftrekbaar zijn in geval van een toegelaten verzekeraar is gele-
gen in de wens van de wetgever dat de Belastingdienst zicht houdt op een correcte afwik-
keling van de lijfrenteverplichting.1093

Bij de invoering van de Wet IB 2001 heeft de wetgever in art. 3.126, lid 1, onderdeel d, en 
lid 3, Wet IB 2001 jo. art. 14 Uitv.besl. IB 2001 ook verzekeraars zonder vaste inrichting in 
Nederland aanmerkt als kwalificerende verzekeraars. Hierbij heeft de wetgever een aantal 
voorwaarden gesteld die er toe moeten leiden dat geen verschil ontstaat ten opzichte van 
degenen die al als kwalificerende verzekeraar waren toegelaten.1094 De in dit kader 
belangrijkste voorwaarden die de wetgever in 2001 heeft gesteld, zijn dat de verzekeraar:
1. een professionele verzekeraar moet zijn;

1090 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 26 april 1996, nr. WDB95/57U, V-N 1996, p. 1830. 
Zie ook HR 8 november 2000, BNB 2001/188 en een viertal arresten van 12 september 2003, opge-
nomen in BNB 2003/397-400. Zie verder het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 
28 december 2004, nr. CPP2004/633M, NTFR 2005/39. Zie ook § 3.3.6.1.

1091 Mogelijk dat zich na de toepassing van de faciliteit zich een situatie voordoet die leidt tot inko-
men uit een negatieve inkomensvoorziening. Een dergelijke gewraakte situatie heeft echter niets 
te maken met de bedrijfsopvolging, zodat deze situatie buiten het bestek van dit onderzoek valt.

1092 Zaak C-118/96 (Safir).
1093 Kamerstukken II, 1991-1992, 21 198, nr. 3, p. 76.
1094 Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 162.
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2. zich moet verplichten tot het verstrekken van informatie met betrekking tot de afwik-
keling van de lijfrente, en

3. zekerheid moet geven voor de belasting die de verzekeringnemer of de gerechtigde als 
gevolg van een negatieve uitgave voor inkomensvoorzieningen is verschuldigd indien 
art. 3.133, 3.135 of 3.136 Wet IB 2001 van toepassing is.

Naar aanleiding van de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant is de voorwaarde van zeker-
heidstelling versoepeld in die zin dat buitenlandse aanbieders geen zekerheid meer hoe-
ven te stellen, mits zij uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor de eventueel verschuldigde 
inkomstenbelasting aanvaarden.1095 Dat de wetgever in beginsel juist heeft gehandeld om 
ook andere buitenlandse verzekeraars toe te laten dan degene met een vaste inrichting in 
Nederland, blijkt uit de zaken Danner en Skandia/Ramstedt.1096 Met de uitbreiding in 
2004 dat een buitenlandse verzekeraar in plaats van zekerheid stellen ook aansprakelijk-
heid mag aanvaarden, lijkt het erop dat de wetgeving met betrekking tot buitenlandse 
professionele verzekeraars in overeenstemming is met het EU-recht.1097 Dit kan echter 
niet zonder meer worden gezegd van de bedrijfsopvolgingslijfrente die bij een natuurlijke 
persoon kan worden bedongen aangezien een niet-inwoner nooit als kwalificerende ver-
zekeraar kan kwalificeren. Hierop wordt nader ingegaan in de volgende paragraaf.

7.5.2.3 Voorwaarden natuurlijke persoon/voortzetter
Onderzocht moet worden of de voorwaarden die ter zake van de bedrijfsopvolgingslijf-
rente worden gesteld aan een natuurlijke persoon/voortzetter een belemmering vormen. 
Hierbij is een aantal uitgangspunten van belang. Er is ten eerste geen sprake van een onge-
oorloofde belemmering indien de voorwaarden die worden gesteld aan buitenlandse ver-
zekeraars dezelfde zijn als die aan binnenlandse verzekeraars. Het tweede uitgangspunt 
is dat het doel van eventuele nadere voorwaarden aan de kwalificerende buitenlandse ver-
zekaars is om zicht te houden op een juiste afwikkeling van de lijfrenteverplichting, zoals 
dat ook het geval is in binnenlandse situaties. Ten derde is van belang dat een natuurlijke 
persoon die inwoner is van Nederland een kwalificerende verzekeraar kan zijn, ook al is 
geen sprake van een professionele verzekeraar. Dit betekent naar mijn mening dat ook 
een in het buitenland woonachtige natuurlijke persoon, eventueel onder nader te stellen 
voorwaarden, als kwalificerende verzekeraar zou moeten kunnen optreden ter zake van 
een bedrijfsopvolgingslijfrente.

De hiervoor genoemde drie uitgangspunten leiden er naar mijn mening toe dat een 
natuurlijke persoon/voortzetter als kwalificerende verzekeraar zou moeten kunnen optre-
den indien:
1. hij in Nederland woonachtig is en de lijfrenteverplichting rekent tot zijn onderne-

mingsvermogen;
2. hij in het buitenland woonachtig is en een vaste inrichting heeft in Nederland waartoe 

de lijfrenteverplichting wordt gerekend, en
3. hij in het buitenland woonachtig is, geen vaste inrichting heeft in Nederland, maar 

zich wel conformeert aan de voorwaarden van informatieverstrekking en zekerheid-
stelling/aansprakelijkheidsaanvaarding, zoals die worden gesteld aan buitenlandse 
professionele verzekeraars die zich in dezelfde omstandigheden bevinden.

De eisen die thans in art. 3.126 Wet IB 2001 aan een natuurlijke persoon/voortzetter wor-
den gesteld, leiden er echter toe dat alleen in de eerste situatie sprake is van een kwalifi-
cerende verzekeraar en dan nog alleen indien de lijfrenteverplichting tot zijn binnen-
landse ondernemingsvermogen wordt gerekend. Dat in de laatste twee situaties premie-

1095 Zaak C-9/02 (Hughes de Lasteyrie du Saillant).
1096 Zaken C-136/00 (Danner) en C-422/01 (Skandia/Ramstedt).
1097 Jansens van Gellicum & Ostermann 2007, p. 20; Kavelaars 2007, § 2.2 en Wolvers 2008. In gelijke 

zin Kappelle, zij het met enige voorzichtigheid. Kappelle 2006, § 10.
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aftrek niet mogelijk is, komt omdat aan buitenlandse natuurlijke personen/voortzetters 
niet de ontsnappingsroute wordt geboden die wel geldt voor buitenlandse professionele 
verzekeraars (zie § 7.5.2.2). Dit betekent dat in deze gevallen sprake is van een belemme-
ring in de zin van het VwEU.1098 Of voor deze belemmeringen een rechtvaardigingsgrond 
bestaat, wordt onderzocht in de volgende paragraaf.

7.5.2.4 Bestaat er een rechtvaardigingsgrond?
Door de eisen die art. 3.126, lid 1, onderdeel a, onder 2°, Wet IB 2001 aan de natuurlijke/
persoon voortzetter stelt, zijn de volgende natuurlijke personen/voortzetters geen kwalifi-
cerende verzekeraars in geval van een bedrijfsopvolgingslijfrente:
1. een in Nederland woonachtige overnemer van een buitenlandse onderneming (de lijf-

renteverplichting behoort tot het buitenlandse ondernemingsvermogen);
2. een in een andere lidstaat woonachtige overnemer die een onderneming in Nederland 

overneemt (de overnemer woont niet in Nederland), en
3. een in een andere lidstaat woonachtige overnemer die van een ondernemer in Neder-

land een onderneming in een andere lidstaat overneemt (aan beide eisen is niet voldaan).

Dat in de situaties 1 en 2 hiervoor geen sprake is van een kwalificerende verzekeraar, met 
als gevolg dat de aftrek van de premies bij de overdrager wordt geweigerd, is naar mijn 
mening bijzonder te noemen. In beide gevallen houdt Nederland volledig zicht op de afwik-
keling van de lijfrente. In de eerste situatie is de voortzetter binnenlandse belastingplichtige 
en moet hij zijn wereldinkomen aangeven. In het tweede geval is met betrekking tot de 
overgenomen onderneming sprake van buitenlandse belastingplicht op grond van art. 7.2, 
lid 2, onderdeel a, Wet IB 2001. De lijfrenteverplichting behoort tot het verplichte onderne-
mingsvermogen van deze overnemer. De voortzetter zal via de winstaangifte de gegevens 
moeten verstrekken met betrekking tot de lijfrente. Op grond van de AWR moet hij ook ove-
rigens gegevens en informatie verstrekken indien daarom wordt verzocht. Verder is de ver-
plichte aansprakelijkheidsstelling van art. 44a IW 1990 op hem van toepassing. Er bestaat 
naar mijn mening voor deze twee situaties dan ook geen rechtvaardigingsgrond voor het 
verschil in behandeling van aftrek van lijfrentepremies in geval van een bedrijfsopvol-
gingslijfrente. De aftrek zou moeten worden verleend zonder dat nadere voorwaarden wor-
den gesteld, nu de verplichting tot informatieverstrekking en de aansprakelijkheid reeds 
voortvloeien uit de wet. In situatie 3 raakt Nederland het zicht op de afwikkeling van de lijf-
renteverplichting wel kwijt, zodat in zoverre een rechtvaardigingsgrond bestaat. Hiervan 
moet worden onderzocht of het gehanteerde middel geschikt en proportioneel is.

7.5.2.5 Is het middel geschikt en proportioneel?
Aangezien de Nederlandse wetgever een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon/
voortzetter als kwalificerende verzekeraar toelaat, moet hij dat naar mijn mening op 
grond van de zaak Safir ook doen ten aanzien van een in een andere lidstaat woonachtige 
natuurlijke persoon/voortzetter zonder vaste inrichting in Nederland. Hierbij mogen 
eventueel nadere voorwaarden worden gesteld die ertoe leiden dat de binnenlandse en 
buitenlandse natuurlijke persoon/verzekeraar zich in dezelfde positie bevinden. De ont-
snappingsroute van art. 3.126, lid 1, onderdeel d, Wet IB 2001, jo. art. 14 Uitv.besl. IB 2001 
is echter alleen opengesteld voor professionele verzekeraars.1099 Al zou de bedrijfsopvol-

1098 Gesteld zou overigens ook kunnen worden dat sprake is van een indirecte discriminatie naar nati-
onaliteit, nu in de regel alleen Nederlanders gebruik kunnen maken van de lijfrentepremieaftrek 
in geval van een bedrijfsopvolgingslijfrente (zaak C-175/88 (Biehl)).

1099 Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 162. Met deze eis beoogt de wetgever net als in bin-
nenlandse situaties pensioenbeheerders vergelijkbaar met de zogenoemde ‘eigen pensioenlicha-
men’ te weren. Zie toelichting bij Uitv.besl. IB 2001, Stb. 2000, 641, p. 25. Overigens is een situatie 
van ‘eigen beheer’ in geval van een pensioenverplichting wel toegestaan. Met ingang van 1 janu-
ari 2010 worden daarbij niet langer de eisen gesteld dat de vennootschap in Nederland gevestigd 
moet zijn en dat de opgebouwde pensioenverplichting tot het binnenlandse ondernemingsver-
mogen van de vennootschap behoort. De wetgever heeft daartoe besloten, omdat deze eisen 
mogelijk in strijd waren met het EU-recht. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p.13.
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ger het willen, dan nog kan hij zich niet conformeren aan de in de genoemde bepalingen 
opgenomen verplichtingen, waardoor naar mijn mening op dit punt strijd bestaat met het 
VwEU. In deze situatie zou de premieaftrek moeten worden toegestaan onder soortgelijke 
voorwaarden die gelden voor buitenlandse professionele aanbieders zonder vaste inrich-
ting in Nederland. De voortzetter zal zich moeten conformeren aan de voorwaarden van 
informatieverstrekking en zekerheid moeten stellen of aansprakelijkheid moeten aan-
vaarden met betrekking tot de verschuldigde inkomstenbelasting. Het feit dat sprake is 
van een natuurlijke persoon en niet van een professionele verzekeraar is naar mijn 
mening geen relevant onderscheid, aangezien ook in binnenlandse verhoudingen een 
natuurlijke persoon een toegelaten verzekeraar kan zijn. In zoverre is het middel, te 
weten het per definitie niet toelaten van de aftrek, niet proportioneel en bestaat strijd met 
het VwEU.

7.5.3 Conclusie bedrijfsopvolgingslijfrente

In de Nederlandse wetgeving worden eisen gesteld aan verzekeraars die ervoor moeten 
zorgen dat Nederland zicht houdt op de afwikkeling van de lijfrenteverplichting. Het stel-
len van voorwaarden is in beginsel toegestaan. Echter, de voorwaarden die aan buiten-
landse verzekeraars worden gesteld, mogen niet zwaarder zijn dan de voorwaarden voor 
binnenlandse verzekeraars. In geval van een bedrijfsopvolgingslijfrente wordt hier niet 
aan voldaan, zodat strijd bestaat met het EU-recht. De wetgever moet de wetgeving aan-
passen in die zin dat moet worden bepaald dat een natuurlijke persoon/voortzetter als 
kwalificerende verzekeraar zou moeten kunnen optreden indien:
1. hij in Nederland woonachtig is en de lijfrenteverplichting rekent tot zijn binnenlandse 

of buitenlandse ondernemingsvermogen;
2. hij in het buitenland woonachtig is en een vaste inrichting heeft in Nederland en de 

lijfrenteverplichting tot het vermogen van de vaste inrichting wordt gerekend, en
3. hij in het buitenland woonachtig is, geen vaste inrichting heeft in Nederland maar zich 

wel conformeert aan nader te stellen voorwaarden, die ook worden gesteld aan de in 
Nederland woonachtige kwalificerende voortzetter.

7.6 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is aan de hand van het toetsingskader van het HvJ EU onderzocht of de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in strijd zijn met de vrijheden uit het VwEU, omdat:
1. op het moment van de overdracht een bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet wordt verleend 

als gevolg van de grensoverschrijding, en
2. na de overdracht een eerder verleende bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt ingetrokken 

als gevolg van een grensoverschrijding.

Hierbij zijn de doorschuifregelingen in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer als-
mede de bedrijfsopvolgingslijfrente in het onderzoek betrokken.

Naar mijn mening mag Nederland de toepassing van de doorschuifregelingen in de winst-
sfeer weigeren indien anders door de toepassing ervan claimverlies zou optreden. Hoewel 
sprake is van een belemmering wordt deze gerechtvaardigd door het territorialiteitsbegin-
sel. Dit wil echter niet zeggen dat in het geheel geen faciliteit zou moeten worden ver-
leend. Naar mijn mening moet Nederland in de situaties waarin doorschuiven in interne 
situaties mogelijk is een maatregel treffen die ertoe leidt dat enerzijds de claim behouden 
blijft en anderzijds dat directe inning van de belastingschuld achterwege blijft. Gedacht 
kan worden aan een betalingsregeling.

Met betrekking tot de doorschuifregelingen in de aanmerkelijkbelangsfeer is de conclusie 
dat het niet toepassen daarvan in geval van een verkrijging door een niet-inwoner in 
samenhang met de huidige conserverende aanslag in bijna alle situaties in overeenstem-
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ming is met het VwEU. Ook hiervoor kan de rechtvaardigingsgrond worden gevonden in 
het territorialiteitsbeginsel. De enige situatie waarin dit niet het geval is, is indien sprake 
is van een verkrijger die woonachtig is in een zogenoemd derde land en die geen doorslag-
gevend belang heeft. In dat geval wordt niet onverwijld uitstel van betaling verleend, het-
geen in strijd komt met de vrijheid van kapitaalverkeer.

Het middel, onverwijld verlenen van uitstel door middel van een conserverende aanslag, 
acht het HvJ EU geschikt en proportioneel. Toch moet de wettelijke regeling naar mijn 
mening op twee punten worden aangepast. Ten eerste zou de aanslag onbeperkt moeten 
blijven bestaan totdat op enig moment tot realisatie wordt overgegaan. Ten tweede zou 
de ontvanger bij de invordering van de conserverende aanslag bij een verboden handeling 
alleen rekening moeten houden met waardedalingen die na de emigratie hebben plaats-
gevonden voor zover de andere staat dat niet al heeft gedaan.

Overigens zal in hoofdstuk 10 worden verdedigd dat de doorschuifregelingen moeten wor-
den afgeschaft omdat zij niet in overeenstemming zijn met het draagkrachtbeginsel. Ook 
het feit dat de doorschuifregelingen effectief noch proportioneel doelmatig zijn (hoofd-
stuk 15), leidt tot de conclusie dat de doorschuifregelingen moeten worden afgeschaft. 
Indien dit inderdaad plaatsvindt, zijn de problemen met betrekking tot het EU-recht opge-
lost.

De eisen dat de bedrijfsopvolger in Nederland woonachtig moet zijn en dat hij de lijfren-
teverplichting moet rekenen tot zijn binnenlandse ondernemingsvermogen zijn in strijd 
met het VwEU. De wetgever moet de wetgeving aanpassen in die zin dat moet worden 
bepaald dat een natuurlijke persoon/voortzetter als kwalificerende verzekeraar kan optre-
den indien:
1. hij in Nederland woonachtig is en de lijfrenteverplichting rekent tot zijn binnenlandse 

of buitenlandse ondernemingsvermogen;
2. hij in het buitenland woonachtig is en een vaste inrichting heeft in Nederland waartoe 

de lijfrenteverplichting wordt gerekend, en
3. hij in het buitenland woonachtig is, geen vaste inrichting heeft in Nederland, maar 

zich conformeert aan de voorwaarden van informatieverstrekking en zekerheidstel-
ling/aansprakelijkheidsaanvaarding, zoals die worden gesteld aan buitenlandse profes-
sionele verzekeraars die zich in dezelfde omstandigheden bevinden.
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8 Toetsing aan het verbod op staatssteun in het VwEU

8.1 INLEIDING

8.1.1 Algemeen

De tweede vraag die met betrekking tot de rechtmatigheid van de bedrijfsopvolgingswet-
geving moeten worden beantwoord, is de vraag of de bedrijfsopvolgingswetgeving in over-
eenstemming is met het in het VwEU opgenomen verbod op staatssteun. De staatssteun-
regels moeten voorkomen dat binnen de interne markt toch weer kunstmatige grenzen 
worden opgeworpen die de mededinging kunnen vervalsen:1100

‘Het is inherent aan het creëren van een interne markt waar er een level playing 
field moet zijn tussen ondernemingen uit alle lidstaten.’

In 2005 heeft de Commissie het ‘Actieplan Staatssteun’ opgesteld dat moet leiden tot een 
hervorming van het door haar gevoerde staatssteunbeleid.1101 Het pakket aan hervor-
mingsmaatregelen moet er mede voor zorgen dat de Commissie zich kan concentreren op 
de meer serieuze staatssteunzaken: ‘less and better targeted aid’.1102 Het uitgangspunt lijkt 
te zijn dat alleen als sprake is van marktfalen het verlenen van met het VwEU verenigbare 
staatssteun nog tot de mogelijkheden behoort.1103

8.1.2 Toetsingskader

Steunmaatregelen kunnen zich in allerlei vormen voordoen, zoals het verstrekken van 
subsidies, het kwijtschelden van (belasting)schulden en het verlenen van een gunstig 
belastingregime of belastingfaciliteiten. Hierdoor en vanwege de ruime beoordelingsvrij-
heid van de Commissie ter zake van de beoordeling van de vraag of de staatssteun verenig-

1100 Parret 2005, p. 1339. Het staatssteunregime wordt mede als instrument gebruikt om schadelijke 
belastingconcurrentie binnen de EU aan te pakken. Smit 2006, § 2 en De Hosson 1996, § 2.1. Dit 
verbod vormt volgens Kapteyn-Verloren van Themaat dan ook een noodzakelijke aanvulling op 
de bepalingen in het VwEU die het vrije verkeer moeten waarborgen en dragen bij aan de tot-
standkoming van de interne markt. Zie Kapteyn-Verloren van Themaat 2003, p. 696 en ook Luja 
2002, p. 27.

1101 COM(2005)107 def.
1102 Volgens Hoorntje kan dit alleen worden bereikt als de afbakeningscriteria van art. 107 VwEU rui-

mer worden geïnterpreteerd. Hij pleit er bijvoorbeeld voor om een maatregel alleen als staats-
steun aan te merken als deze de tussenstaatse handel merkbaar beïnvloedt en niet al, zoals thans 
het geval is, als de maatregel de tussenstaatse handel kan beïnvloeden. Hoorntje 2006, p. 131-132. 
Zie over het beïnvloeden van de tussenstaatse handel nader § 8.3.

1103 Actieplan staatssteun, p. 7. Zie hierover uitgebreid Hessel 2006, p. 75-88. Zie ook C.T. Dekker 2006, 
§ II.
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baar dan wel onverenigbaar is, is het vaak lastig om te bepalen of in geval van een fiscale 
maatregel aan de criteria voor verboden staatssteun wordt voldaan.1104

Uit de definitie van art. 107, lid 1, VwEU blijkt dat sprake is van een verboden of onver-
enigbare steunmaatregel indien:
1. de maatregel is getroffen door de staat of met staatsmiddelen is bekostigd;
2. de maatregel een ongunstige invloed heeft of kan hebben op de tussenstaatse handel;
3. de maatregel leidt tot een voordeel;
4. de maatregel bepaalde ondernemingen of producties bevoordeelt, en
5. er geen bij of krachtens het verdrag voorziene uitzondering bestaat.

Indien aan de eerste vier eisen cumulatief is voldaan, is sprake van staatssteun. Van belang 
hierbij is dat in de rechtspraak het begrip staatssteun van art. 107, lid 1, VwEU zeer ruim 
wordt uitgelegd.1105 Indien ook aan de vijfde voorwaarde is voldaan, is sprake van verboden 
staatssteun. Of aan de genoemde voorwaarden is voldaan, moet worden beoordeeld naar de 
situatie op het tijdstip waarop de maatregel is getroffen.1106

Onderzocht zal worden in hoeverre de wetgever bij de invoering van de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten art. 107 VwEU in acht heeft genomen.

8.1.3 Te onderzoeken bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

In beginsel zijn alle bedrijfsopvolgingsfaciliteiten onderwerp van onderzoek. Dit zijn (zie 
§ 3.4.1):
– de doorschuifregelingen in de winstsfeer (art. 3.62 en 3.63 Wet IB 2001) en de aanmer-

kelijkbelangsfeer (art. 4.17a t/m 4.17c Wet IB 2001);
– conserverende aanslag in de aanmerkelijkbelangsfeer in geval van een buitenlandse 

verkrijger met een kwijtschelding van de belastingschuld na tien jaar ‘goed gedrag’ 
van de verkrijger (art. 2, lid 4 t/m 7, Wet IB 2001 jo. art. 25, lid 8 en art. 26, lid 5, IW 
1990);

– de bedrijfsopvolgingslijfrente (art. 3.129 Wet IB 2001);
– de betalingsregelingen bij de verkoop tegen schuldigerkenning (art. 25, lid 18 en 19, 

IW 1990 (winstsfeer) en art. 25, lid 9, IW 1990 (aanmerkelijkbelangsfeer);
– de betalingsregelingen bij de verkoop van een werkmaatschappij door een holding 

tegen een te lage prijs (art. 25, lid 11, IW 1990);
– de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting (art. 35b SW 1956 jo. art. 25, lid 12 en 13, 

IW 1990), en
– de ouder-kind-broer-zusvrijstelling voor de overdrachtsbelasting (art. 15, lid 1, onder-

deel b, WBR).

Voor het verbod op staatssteun is van belang dat van een staatssteunmaatregel alleen 
sprake is indien de getroffen maatregel leidt tot een voordeel (voordeeleis) dat niet aan 
alle ondernemingen wordt verleend (selectiviteitseis). Hierbij is van belang dat elk voor-

1104 In een mededeling van 11 november 1998 heeft de Commissie getracht de lidstaten meer duide-
lijkheid te geven over de vraag wanneer sprake is van verboden staatssteun in geval van belasting-
maatregelen. Mededeling steunmaatregelen directe belastingen 1998. In een op 9 februari 2004 
verschenen verslag geeft de Commissie een uiteenzetting van de wijze waarop de in de voor-
noemde mededeling genoemde beginselen worden toegepast. Verslag C(2004)434, p. 3. Zie over 
het begrip staatssteun uitgebreid Luja 2002.

1105 Deze ruime uitleg blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het HvJ EU vrij snel tot de conclusie komt dat 
een maatregel leidt tot begunstiging en dat een voordeel van geringe omvang kan leiden tot de 
kwalificatie staatssteun (§ 8.4). Volgens Kapteyn-Verloren van Themaat is deze ruime uitleg niet 
verwonderlijk gezien het gevaar dat steunmaatregelen kunnen opleveren voor de gemeenschap-
pelijke markt. Kapteyn-Verloren van Themaat 2003, p. 699. Zie ook Van Slooten 2008a, § 1.1.

1106 Zaak T-152/99 (HAMSA/Commissie), pt. 53.
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deel van niet-marktconforme aard leidt tot een voordeel in de zin van art. 107 VwEU. Aan 
beide eisen wordt snel voldaan. Dit betekent dat in beginsel alle genoemde bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten onderwerp van onderzoek zullen zijn, omdat zij veelal zullen leiden tot 
een voordeel en omdat aan de faciliteiten voorwaarden zijn verbonden die kunnen leiden 
tot selectiviteit. De meeste aandacht zal hierbij uitgaan naar de vrijstellingen en de kwijt-
schelding van de belastingschuld in de aanmerkelijkbelangsfeer. Aan het feit dat ook de 
doorschuifregelingen en de betalingsregelingen kunnen leiden tot een verstoring van de 
concurrentieverhoudingen wordt overigens wel aandacht besteed.

8.1.4 Indeling van het hoofdstuk

In § 8.2 t/m 8.6 worden de hiervoor genoemde vijf voorwaarden kort besproken en zullen 
de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten aan de desbetreffende voorwaarde worden getoetst. In 
§ 8.7 wordt nog kort enige aandacht besteed aan de procedurele aspecten ter zake van art. 
107 VwEU. Ik sluit dit hoofdstuk af met een conclusie in § 8.8.

8.2 VOORWAARDE 1: GETROFFEN DOOR DE STAAT OF MET 
STAATSMIDDELEN BEKOSTIGD

De eerste voorwaarde houdt in dat de middelen die ten goede komen aan de onderneming 
ten laste komen van de Nederlandse schatkist.1107 Een steunmaatregel moet dus een effect 
hebben op de begroting van de overheid.1108 Dat de steunmaatregel de staat in de toekomst 
eventueel voordeel oplevert, is irrelevant. Weliswaar heeft de Commissie dit argument geac-
cepteerd in de Technolease-zaak,1109 maar is zij daarop in de zaak met betrekking tot het 
Nederlandse CFM-regime weer teruggekomen.1110 De in Nederland geldende fiscale bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten worden verleend door de overheid en de kosten daarvan komen ten 
laste van de belastingopbrengsten. Aan de eerste voorwaarde, dat het voordeel door de staat 
moet zijn verleend of uit staatsmiddelen moet zijn bekostigd, wordt dan ook voldaan.

8.3 VOORWAARDE 2: ONGUNSTIGE INVLOED OP DE 
TUSSENSTAATSE HANDEL

De maatregel moet ten tweede een ongunstige invloed hebben of kunnen hebben op de 
tussenstaatse handel. Het is voldoende dat zich een concurrentievoordeel kan voordoen en 
dat dit kan leiden tot ongunstige beïnvloeding.1111 Hiervan is sprake indien de positie van 
het ontvangende bedrijf wordt versterkt ten opzichte van andere ondernemingen die con-
curreren in het intracommunautaire handelsverkeer.1112 Indien dat niet het geval is, kan 
van concurrentievervalsing van de tussenstaatse handel geen sprake zijn en is er dus geen 
sprake van een staatssteunmaatregel in de zin van het VwEU:1113

1107 Frenz 2007, p. 193. Zie ook zaak C-482/99 (Stardust Marine).
1108 Zaken T-358/94 (Air France/Commissie), T-613/97 (Ufex e.a.) en C-379/98 (Preussen/Elektra/Schles-

wag).
1109 Beschikking Commissie van 21 april 1999, 2000/735/EG, PbEG L 297/13, betreffende de behande-

ling van de technolease-overeenkomst tussen Philips en Rabobank door de Nederlandse belasting-
dienst.

1110 Beschikking Commissie van 17 februari 2003, zaak C-568/03 def. (CFM-regime), PbEG L 180. Zie 
ook V-N 2001/44.15. Bij de wet van 15 september 2005, die op 1 december 2005 in werking is getre-
den, is met terugwerkende kracht tot 11 juli 2001 het CFM-regime ex art. 15b (oud) Wet VPB 1969 
vervallen. Wet van 15 september 2005 (vervallen van de concernfinancieringsregeling), Stb. 2005, 
468. In de literatuur was het argument ook omstreden. Zie o.a. Engelen 1999, § 5.1.5, Luja 2001, 
§ 2.3 en Van Suilen 2001, p. 373-374. Overigens aanvaardde de Commissie in deze zaak wel een 
beroep op het vertrouwensbeginsel, omdat zij eerder geen bezwaar had gehad tegen de enigszins 
vergelijkbare regeling voor de Belgische coördinatiecentra.

1111 Zaak C-225/91 (Matra) en zaak T-214/95 (Vlaams Gewest/Commissie).
1112 Zaak C-730/79 (Philip Morris). Zie ook Frenz 2007, p. 224-225.
1113 Frenz 2007, p. 191.
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‘Das ist die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt negativ auf den Wettbe-
werb wirken, dessen Schutz auch der Hauptzweck des Beihilfenverbotes ist. 
Andernfalls fehlt die wettbewerbsrechtliche Relevanz.’

Een marktaandeel van een onderneming van 0,2% op de gemeenschappelijke markt kan 
voldoende zijn om aan deze voorwaarde te voldoen.1114 De begunstigde onderneming 
hoeft verder niet zelf actief te zijn over de grens.1115 Er kan zelfs sprake zijn van een 
ongunstige invloed op de tussenstaatse handel als de onderneming vrijwel haar gehele 
productie uitvoert naar buiten de Europese Unie.1116 Alleen indien de concurrentieverval-
sing zich tot één lidstaat beperkt, is er geen sprake van invloed op de tussenstaatse han-
del.1117 Niet relevant is echter dat er op een lokale markt (nog) geen buitenlandse aanbie-
ders actief zijn, omdat steun de kansen van toekomstige toetreders vermindert.1118 In de 
praktijk is dan ook snel aan deze voorwaarde voldaan.1119 Luja merkt ter zake op:1120

‘Als uitgangspunt in een staatssteunanalyse geldt feitelijk dat er sprake zal zijn 
van een (kans op een) dreigende verstoring van de mededinging en een poten-
tieel ongunstig effect op het intracommunautaire handelsverkeer (...), tenzij het 
tegendeel kan worden bewezen (...).’

De ruime uitleg van de voorwaarde dat de maatregel de tussenstaatse handel ongunstig 
kan beïnvloeden, zorgt ervoor dat bijna alle ondernemingen in Nederland die gebruikma-
ken van een bedrijfsopvolgingsfaciliteit met staatssteun te maken kunnen krijgen, mits 
uiteraard aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

8.4 VOORWAARDE 3: MAATREGEL LEIDT TOT VOORDEEL VOOR 
ONDERNEMINGEN

8.4.1 Theoretisch kader

Gegeven de doelstelling van het verbod op staatssteun moet ten derde het voordeel dat uit 
de maatregel voortvloeit toekomen aan ondernemingen. Onder het begrip onderneming 
valt iedere eenheid van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het economische verkeer, 
ongeacht de rechtsvorm en de aard van de financiering.1121 Ook vrijeberoepsbeoefenaren 

1114 Gevoegde zaken C-278/92, C 279/92 en 280/92 (Spanje/Commissie). Ook de hoogte van het bedrag 
van de steun is niet beslissend. Gevoegde zaken C-278/92, C 279/92 en 280/92 (Spanje/Commissie) 
en gevoegde zaken T-298/87, T-312/97 en T-313/97 (Alzetta e.a.). Overigens kan een combinatie van 
een klein marktaandeel, een laag bedrag aan steun en de kleine kans dat concurrentie optreedt 
met aanbieders in andere lidstaten, wel tot de conclusie leiden dat geen sprake is van staatssteun. 
Aan twee in Nijkerk en Enkhuizen gelegen jachthavens was een kleine subsidie verstrekt. De 
Commissie berekende het marktaandeel op minder dan 0,02%. Dit aandeel werd onvoldoende 
geacht om enig effect te hebben op de tussenstaatse handel. Beschikking Commissie, 29 oktober 
2003, C (2003)3890, PbEU 2004 L 34/63, pt. 55. Zie ook zaak C-351/98 (Spanje/Commissie (Plan 
Renove Industrial)), pt. 51 en 52.

1115 Zaak C-102/87 (Fonds industriel de modernisation) en zaak C-303/88 (Eni-Lanerossi). Zie ook Smit 
2006a, § 2 en Wouters 2001, § 4.

1116 Zaak C-142/87 (België/Commissie).
1117 Zaak C-303/88 (Eni-Lanerossi).
1118 Luja 2010a, § 3.4. In 2005 heeft het HvJ EU in de zaak Heiser bevestigd dat niet kan worden uitge-

sloten dat in Oostenrijk gevestigde gespecialiseerde tandartsen concurreren met tandartsen die 
hun vak in andere lidstaten van de Europese Unie uitoefenen. Hierdoor was sprake van een grens-
overschrijdend effect en van een (mogelijke) vervalsing van de interstatelijke mededinging. Zaak 
C-172/03 (Heiser), opgenomen in BNB 2005/183.

1119 Luja 2002, p. 46 en Luja 2010a, § 3.4. In gelijke zin Kavelaars 2006, § 2.1; Smit 2006a, § 2 en Wou-
ters 2001, § 4. Zie voor kritiek op deze ruime uitleg Hoorntje 2006.

1120 Luja 2010a, § 3.4.
1121 Zaak C-172/03 (Heiser), BNB 2005/183.

Hoogeveen.book  Page 250  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Toetsing aan het verbod op staatssteun in het VwEU 251

vallen daaronder. Het begrip onderneming wordt, gegeven de doelstelling van het verbod 
op staatssteun, ruim uitgelegd.1122

De maatregel moet leiden tot een voordeel. Het voordeel hoeft niet groot te zijn; ook steun 
van betrekkelijk geringe omvang kan staatssteun vormen.1123 Bij de bepaling van de 
omvang van het voordeel mag geen rekening worden gehouden met de over de steun 
berekende belasting.1124 Verder is het niet van belang of de staat ook de intentie heeft 
gehad om via de verleende steun een voordeel te verschaffen.1125 Dat met het verstrekken 
van het voordeel een sociaal of economisch doel wordt nagestreefd, is voor de bepaling of 
sprake is van een steunmaatregel evenmin relevant.1126 Er wordt alleen gekeken naar de 
(mogelijke) effecten van een maatregel op de mededinging.1127 Een regeling met een eco-
nomisch of sociaal karakter kan dus staatssteun zijn. Mogelijk dat in een dergelijke situa-
tie wel een in het verdrag opgenomen uitzondering van toepassing is, zodat geen sprake 
is van een verboden steunmaatregel.1128 Zie over de uitzonderingen op het verbod op staats-
steun nader § 8.6.

Het begrip voordeel komt alleen betekenis toe door de behandeling van een onderneming 
te vergelijken met die van andere ondernemingen in vergelijkbare posities.1129 De verge-
lijking moet voor fiscale maatregelen dan ook plaatsvinden met betrekking tot onderne-
mingen in een en dezelfde lidstaat, omdat alleen zij zich fiscaal in een vergelijkbare posi-
tie bevinden.1130 Buitenlandse stelsels zijn voor de bepaling of sprake is van een voordeel 
dus niet relevant.1131 Dat de ene lidstaat voor ondernemingen op haar grondgebied gun-
stigere maatregelen heeft getroffen dan andere lidstaten voor ondernemingen op hun 
grondgebied, heeft dus niet tot gevolg dat sprake is van een steunmaatregel.1132 Omge-
keerd kan een maatregel die is getroffen om ondernemingen in een bepaalde sector dich-
ter bij die van hun concurrenten in andere lidstaten te brengen, een steunmaatregel vor-
men.1133 Een en ander heeft ook tot gevolg dat als een staat via een belastingverdrag of via 
een nationale wettelijke regeling ondernemingen een voordeel geeft dat normaal onder 
haar belastingwetgeving gewoon belast zou zijn, een voordeel is als hier bedoeld.1134 Daar-
bij is het niet relevant dat de andere staat bijvoorbeeld wel tot heffing bij die desbetref-

1122 Zaak T-323/82 (Intermills), zaak T-234/95 (DSG) en gevoegde zaken T-371/94 en T-394/94 (British 
Airways e.a. en British Midland Airways/Commissie).

1123 Gevoegde C-278/92, C 279/92 en 280/92 (Spanje/Commissie) en gevoegde zaken T-298/87, T-312/97 
en T-313/97 (Alzetta e.a.).

1124 Zaken T-298/87, T-312/97 en T-313/97 (Alzetta e.a.). Bij terugvordering mag de over het nominale 
steunbedrag betaalde belasting wel in mindering worden gebracht (Zaak T- 459/93 (Siemens SA/
Commissie, pt. 83).

1125 Luja 2002, p. 41. Zie ook Rapport WODC 2005 (De Waard e.a.), p. 11.
1126 Zaak C-173/73, (Italiaanse gezinstoeslagen, ook wel aangehaald als Italiaanse textielindustrie of 

Italië/Commissie) en zaak C-241/94 (Frankrijk/Commissie (Kimberly)).
1127 Luja 2002, p. 29.
1128 Zaak T-14/96 (Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Commissie).
1129 De Hosson 1996, § 3.2.1.
1130 De Hosson 1996, § 3.2.4.2. Naar zijn mening dwingt de eis dat het voordeel moet zijn bekostigd 

uit de staatsmiddelen tot deze uitleg.
1131 Luja 2010a, § 3.2.2.
1132 Zaak C-353/95P (Tiercé Ladbroke/Commissie). Dat in één lidstaat tussen de ondernemingen in die 

lidstaat een level playing field bestaat, betekent dus wel dat de getroffen maatregelen in die lid-
staat geen steunmaatregel vormen, maar niet dat een level playing field bestaat met betrekking 
tot ondernemingen in andere lidstaten.

1133 Zaak C-173/73 (Italiaanse gezinstoeslagen, ook wel aangehaald als Italiaanse textielindustrie of 
Italië/Commissie). Zie ook Mededeling steunmaatregelen directe belastingen 1998, pt. 15.

1134 In gelijke zin A-G Wattel in zijn conclusie bij HR 5 juni 2007, BNB 2008/228, pt. 4.20, ter zake van 
het verdrag Nederland-Griekenland waarin tot 1 juli 2006 voor bijzondere Griekse stimulerings-
maatregelen een tax sparing gold. Aangezien dit niet in geschil was, besteedt hij daar verder geen 
aandacht aan.
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fende onderneming overgaat.1135 Daarmee is nog niet gezegd dat dus sprake is van staats-
steun, omdat ook moet worden voldaan aan het selectiviteitsvereiste (§ 8.5).

Voordelen die eenzijdig en om niet worden verstrekt en die een onderneming onder nor-
male marktomstandigheden niet zou hebben verkregen, leveren een voordeel op; met 
andere woorden: elk voordeel van niet-marktconforme aard kan staatssteun zijn:1136

‘Het aanknopingspunt daarbij is het ‘market economy investor principle’, waar-
bij wordt onderzocht of de begunstigde van de overheid een economisch voor-
deel ontvangt dat hij onder normale marktomstandigheden niet zou hebben 
verkregen.’

Daarbij is vereist dat de maatregel afwijkt van de normaal geldende regels.1137 De scheids-
lijn tussen fiscale maatregelen die staatssteun kunnen inhouden en fiscale maatregelen 
die onder de algemene belastingpolitiek van een staat vallen, is niet eenvoudig te trek-
ken:1138

‘Elk stelsel van fiscale tegemoetkomingen heeft tot gevolg, dat een aantal of een 
categorie van belastingplichtigen wordt vrijgesteld van de algemeen toepasse-
lijke regeling.’

Voorbeelden van maatregelen die een voordeel kunnen opleveren, zijn speciale reserve-
ringsmogelijkheden op de balans, belastingvrijstellingen, kwijtscheldingen en gunstige 
betalingsregelingen.1139 Andere voorbeelden zijn niet-geïnde schulden om een bedrijf 
voort te laten bestaan en verlaagde belastingen of tarieven die niet aan alle ondernemin-
gen ten goede komen.1140 Indien ten aanzien van een onderneming een bepaalde heffing 
niet wordt verricht, terwijl dat wel zou moeten gebeuren op grond van de wet, of indien 
de verschuldigde belasting wordt kwijtgescholden of daarvoor langdurig uitstel wordt ver-
leend onder meer gunstige voorwaarden dan die gelden volgens het normale gevoerde 
kwijtscheldings- en uitstelbeleid, is eveneens sprake van een voordeel. In de zaak DM 
Transport oordeelde het HvJ EU bijvoorbeeld dat het verlenen van uitstel van betaling aan 
een onderneming die dat uitstel niet onder deze voorwaarden zou hebben kunnen krijgen 
bij ‘normale kredietverschaffers’, verboden staatssteun vormt.1141 Met betrekking tot de 
kwijtschelding van belastingschulden kan verder worden gewezen op de zaak T-152/99 
(HAMSA/Commissie). Een ander voorbeeld betreft de zaak Umicore.1142 De Belgische belas-
tingdienst had bij vaststellingsovereenkomst Umicore een aanzienlijk bedrag aan heffing, 
boetes en rente kwijtgescholden.1143 De Commissie oordeelde in 2004 over de haar ter 
beschikking gestelde gegevens en informatie van de Belgische overheid dat daarvoor voor-
alsnog onvoldoende rechtsgrond bestond, omdat geen twijfel kon bestaan aan de ver-
schuldigdheid van de omzetbelasting.1144 Verlaging van de boete en de verschuldigde 

1135 Luja 2004, § 2.1.
1136 Rapport WODC 2005 (De Waard e.a.), p. 11.
1137 Wanneer hiervan sprake is, is niet eenvoudig vast te stellen. Engelen 1999, § 4.2; Wattel 1998 en 

Luja 2002, p. 49.
1138 A-G Ruiz-Jarabo in zijn conclusie bij zaak C-6/97 (Italië/Commissie). In gelijke zin Engelen 1999, 

§ 4 en Wattel 1998.
1139 Mededeling steunmaatregelen directe belastingen 1998, pt. 12. Zie ook zaak C-173/73 (Italiaanse 

gezinstoeslagen, ook wel aangehaald als Italiaanse textielindustrie of Italië/Commissie).
1140 Zaak C-200/97 (Ecotrade) en gevoegde zaken C-67/85, 68/85 en 70/85 (Van der Kooij/Commissie).
1141 Zaak C-256/97 (DM Transport).
1142 Beschikking Commissie 7 september 2004, C 76/03 ex NN 69/03, C (nr. 2004/C 223/02, PbEU 2004 

C 223/2) en beschikking Commissie 29 oktober 2003, C (2003)3890, PbEU 2004 L 34/63. In deze 
zaak is sprake van een voorlopige beoordeling van de Commissie.

1143 Van de circa € 24,3 miljoen die betaald moest worden, werd bijna € 14 miljoen kwijtgescholden. 
De boete bedroeg uiteindelijk € 2.437.

1144 Pt. 46 van de beschikking.
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rente liggen volgens de Commissie evenmin voor de hand, onder andere omdat deze 
voortvloeien uit Belgische wettelijke regelingen.1145 Uit het voorgaande blijkt dat de steun 
niet alleen kan plaatsvinden aan de kant van de heffing, maar ook aan de kant van de 
inning van belastingschulden. Verder is het niet relevant of het voordeel wordt verkregen 
op grond van een wettelijke maatregel of op grond van discretionair optreden van het uit-
voerende orgaan.1146 Daarmee is nog niet gezegd dat ieder handelen van de inspecteur of 
de ontvanger onder het vergrootglas moet worden gelegd. Luja merkt ter zake op:1147

‘Als gehandeld wordt op basis van objectieve en verifieerbare criteria die in 
zichzelf niet selectief zijn (denk aan het boete- en uitstelbeleid) zullen zich wei-
nig problemen voordoen zolang deze worden nageleefd.’

Bij het verstrekken van kapitaal of leningen moet steeds het criterium worden aangelegd 
of de onderneming de betrokken bedragen ook op de kapitaalmarkt zou hebben kunnen 
krijgen. Meer specifiek houdt dit in dat beoordeeld moet worden of een particuliere inves-
teerder onder dezelfde voorwaarden ook de financiering zou hebben verstrekt.1148 De 
Commissie hanteert in haar Mededeling over staatssteun in de vorm van garanties uit 
2008 dan ook het beginsel van de ‘particuliere investeerder in een markteconomie’ (het 
market economy investor principle).1149 Hierdoor kan een vergelijking worden gemaakt met 
andere ondernemingen die het voordeel niet hebben gekregen. Indien de vraag of een par-
ticuliere investeerder onder dezelfde voorwaarden ook de financiering zou hebben ver-
strekt negatief wordt beantwoord, kan dit zelfs tot gevolg hebben dat de hele lening ver-
boden steun vormt en niet alleen het verschil tussen de zakelijke en de onzakelijke 
rente.1150 Indien bijvoorbeeld de lening niet verstrekt zou zijn zonder dat de overheid een 
garantie heeft afgegeven, vormt de hele lening staatssteun.1151 Ook in geval van kwijt-
schelding van schulden van in surseance verkerende ondernemingen moet de overheid 
worden vergeleken met een particuliere schuldeiser.1152

Verder moet de verstrekking van de steun aan de staat toerekenbaar zijn. Indien de staat 
een voordeel verleent dat voortvloeit uit andere Europeesrechtelijke regels, zoals een EU-
richtlijn, kan de steun niet aan de staat worden toegerekend.1153 Een voordeel dat wordt 
verleend op basis van een belastingverdrag kan wel staatssteun vormen.1154

Ten slotte is van belang dat ook voordelen die worden verstrekt aan niet-ondernemers 
indirect kunnen leiden tot een voordeel – en dus tot staatssteun – aan ondernemers:1155

‘Het toestaan dat particulieren de heffing over hun AB-vervreemdingswinst 
mogen uitstellen of afstellen indien deze in bepaalde ondernemingen wordt 
geherinvesteerd kan eveneens tot een voordeel leiden, zoals het eenvoudiger en 

1145 Pt. 46-49 van de beschikking. De Commissie is dan ook van mening dat België de verlaging, die 
bij de vaststellingsovereenkomst tussen de Belgische belastingdienst en Umicore was overeenge-
komen, vooralsnog onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt en heeft België in 2004 verzocht tot 
een nadere onderbouwing daarvan. Uit het jaarverslag 2009 van Umicore blijkt dat het onderzoek 
is opgeschort gedurende een nog steeds lopend strafrechtelijk onderzoek ter zake. Jaarverslag 
2009, p. 112, te benaderen via http://www.investorrelations.umicore.com/en/newsPublications/
resultsReports/2009YR/show_AR2009_EN.pdf.

1146 Zie hierover nader § 8.5.2.
1147 Luja 2010a, § 3.3.
1148 Zaak C-310/87 (Frankrijk/Commissie) en zaak T-152/99 (HAMSA/Commissie).
1149 Mededeling steunmaatregelen garanties 2008, pt. 3.1.
1150 Zaak C- 457/00 (Verlipack).
1151 Mededeling steunmaatregelen garanties 2008, pt. 2.2 en 2.3.1.
1152 Zaak T-152/99 (HAMSA/Commissie) met betrekking tot de kwijtschelding van belastingschulden.
1153 Luja 2010a, § 3.3.
1154 Zie hierover § 8.4.1.
1155 Luja 2010a, § 3.2.3.
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voordeliger aantrekken van nieuw kapitaal. (...) Ook kan een box 3-vrijstelling 
voor particulieren die investeren als aandeelhouder of leningverstrekker in 
bepaalde activiteiten gezien worden als indirecte steun voor de sector waarin 
geïnvesteerd wordt vanwege de betere (en veelal voordeligere) toegang tot kapi-
taal, nu de particulier met een lager brutorendement genoegen neemt. Groene 
investeringen zijn hier een mooi voorbeeld van.’1156

Hierbij lijkt met name van belang te zijn dat het indirecte voordeel aanleiding is voor 
beleggers om eerder te investeren in bepaalde ondernemingen dan in andere onderne-
mingen.

8.4.2 Toepassing op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

8.4.2.1 Inleiding
In § 8.4.2.2 wordt met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten aangegeven of al 
dan niet sprake is van een voordeel in de zin van art. 107 VwEU. Aangezien de faciliteiten 
zien op persoonlijke heffingen wordt in § 8.4.2.3 apart ingegaan op de vraag of het voor-
deel dat de subjecten daardoor genieten, kunnen worden gezien als een voordeel dat aan 
een onderneming wordt gegeven.

8.4.2.2 Voordeel bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
De wetgever maakt gebruik van diverse soorten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Er wordt 
gebruikgemaakt van (1) vrijstellingen, (2) renteloze betalingsregelingen (eventueel 
gevolgd door kwijtschelding), (3) rentedragende betalingsregelingen, (4) doorschuifrege-
lingen en (5) een bedrijfsopvolgingslijfrente. De vrijstellingen leiden ertoe dat geen belas-
ting hoeft te worden betaald, zodat sprake is van een voordeel. De betalingsregelingen lei-
den eveneens tot een voordeel omdat zij niet onder marktconforme voorwaarden worden 
verleend. Er hoeft geen of slechts een enkelvoudige rente te worden betaald, (in bepaalde 
gevallen) geen zekerheid te worden verstrekt en (in bepaalde gevallen) de schuld eerst na 
tien jaar te worden afgelost. Bovendien verleent de ontvanger het uitstel zonder dat mate-
rieel wordt beoordeeld of het uitstel nodig is.1157 Het laat zich niet denken dat een parti-
culiere investeerder of een normale kredietverschaffer onder dezelfde voorwaarden ook 
de financiering zou hebben verstrekt.

De doorschuifregelingen leiden tot uitstel van heffing. In de winstsfeer vindt in de jaren 
na de overdracht weliswaar een hogere heffing plaats dan wanneer geen gebruik zou zijn 
gemaakt van een doorschuifregeling, maar dat doet niets af aan het feit dat feitelijk een 
renteloos uitstel wordt verleend. Bovendien leidt de doorschuifregeling in geval van ver-
koop tot een lagere overdrachtsprijs op het moment van de overdracht, omdat de koop-
som voor de IB-onderneming lager is vanwege het overnemen van een belastingclaim.1158 

1156 ‘De Nederlandse IB-regeling voor groenfondsen (art. 5.14 en 8.19 Wet IB 2001) is als steunmaatre-
gel goedgekeurd bij beschikking van 25 augustus 2006, zaak NN 41/2005, laatstelijk gewijzigd bij 
beschikking C(2009)7701 in zaak N 249/2008. De goedkeuring is verleend tot oktober 2019 (en 
korter ten aanzien van bepaalde investeringen in de landbouw- en visserijsfeer). Een vergelijkbare 
regeling in het kader van de vrijstelling voor MKB-beleggingen en MKB-fondsen (art. 5.18b, 8.21 
en 8.22 Wet IB 2001, nieuw) wacht op Brusselse goedkeuring, waarbij vooral getoetst zal worden 
of de regeling voldoet aan de vereisten voor het stimuleren van risicokapitaal.

1157 Ter zake van de conserverende aanslag in de aanmerkelijkbelangsfeer vindt na tien jaar ‘goed 
gedrag’ zelfs afstel plaats, zodat ook hierbij sprake is van een voordeel.

1158 Het feit dat het voordeel afhankelijk is van de omvang van de stille reserves, maakt het effect van 
de doorschuifregeling willekeurig. Zie § 15.2.5.
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Hierdoor heeft de overnemer een liquiditeits- en financieringsvoordeel ten opzichte van 
de situatie waarin zou zijn afgerekend.1159

Indien in de aanmerkelijkbelangsfeer niet kan worden doorgeschoven omdat de aandelen 
worden verkregen door een niet-inwoner, wordt aan de overdrager een conserverende 
aanslag opgelegd voor de inkomstenbelasting die indirect rust op het ondernemingsver-
mogen in de bv. Deze conserverende aanslag wordt na tien jaar ‘goed gedrag’ kwijtge-
scholden. Ook een kwijtschelding van een belastingschuld is een voordeel in de zin van 
art. 107 VwEU. Ter zake van het verlenen van renteloos uitstel van betaling via een conser-
verende aanslag in de aanmerkelijkbelangsfeer is het daaruit voorvloeiende voordeel niet 
toerekenbaar aan de staat. Immers, om niet in strijd te komen met de vrijheden in het 
VwEU moet voor de situatie waarin de aandelen worden verkregen door een niet-inwoner 
een nadere voorziening worden getroffen (§ 7.4.3). Dit geldt echter niet voor de kwijtschel-
ding van de belastingschuld na verloop van een periode van tien jaar; het EU-recht dwingt 
namelijk niet tot deze kwijtschelding (zie uitgebreider § 7.4).

Ter zake van de bedrijfsopvolgingslijfrente is naar mijn mening geen sprake van een voor-
deel. De omvang van de lijfrenteverplichting wordt zakelijk berekend zodat in die zin 
geen voordeel ontstaat; bij een professionele verzekeringsmaatschappij had dezelfde 
koopsom gestort moeten worden. Bovendien gaat een en ander buiten de overheid om; 
partijen zullen onderling zakelijke afspraken moeten maken. Wel leidt de aftrek tot een 
progressievoordeel bij de overdrager. Dit is inherent aan de regeling, maar geen middel 
om de onderneming een bepaald voordeel te geven.1160 De conclusie is dat alle bedrijfsop-
volgingsfaciliteiten, met uitzondering van de bedrijfsopvolgingslijfrente, een voordeel 
opleveren. Vervolgens moet worden bepaald of sprake is van een voordeel aan onderne-
mingen. Hierop wordt ingegaan in de volgende paragraaf.

8.4.2.3 Voordeel aan ondernemingen
De heffing ter zake van de overdracht of de verkrijging van een onderneming of aandelen 
vindt plaats bij de overdragers van de onderneming of de aandelen, respectievelijk bij de 
verkrijgers daarvan. De inkomstenbelastingschuld vormt een privéschuld. Hetzelfde geldt 
voor de schenk- en erfbelastingschuld. Hierdoor kan de vraag worden gesteld of het voor-
deel dat door de faciliteiten wordt verkregen wel ten goede komt aan ondernemingen. 
Immers, juridisch gezien wordt de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting noch 
de overdrachtsbelasting van ondernemingen geheven. Voor de heffing van inkomstenbe-
lasting bij IB-ondernemingen is dit inherent aan het systeem. Immers, niet de onderne-
mingen zijn belastingplichtig, maar de desbetreffende ondernemer. Indien deze een voor-
deel wordt gegeven ter zake van de met die onderneming behaalde winst is ook sprake 
van een voordeel voor de onderneming. Met betrekking tot de heffing van inkomstenbe-
lasting bij de aanmerkelijkbelanghouder ligt dit anders, aangezien het voordeel aan de 
kapitaalverstrekker wordt gegeven en niet aan de ondernemer zelf. De heffing van 
schenk- en erfbelasting is verder geen ondernemersbelasting, zodat ook daarvoor geldt 
dat niet direct duidelijk is of het voordeel dat aan verkrijgers van ondernemingen wordt 
gegeven een voordeel aan ondernemingen is. Echter, de wetgever heeft de faciliteiten 
voor de schenk- en erfbelasting en ook de faciliteiten voor de aanmerkelijkbelanghouder 
speciaal in het leven geroepen om te voorkomen dat de onderneming (in de bv) in gevaar 
komt. Het mitigeren van de belastingdruk moet ertoe leiden dat geen middelen aan de 

1159 Althans, dat is de aanname. Dit hoeft niet steeds het geval te zijn. Indien de overnemer van de 
onderneming de stille reserves eerder realiseert dan van tevoren was voorzien, kan de doorschuif-
regeling voor hem ook nadelig uitwerken. Immers, in dat geval is de overgenomen latente belas-
tingclaim tot een te laag bedrag vastgesteld. Dit nadeel wordt veroorzaakt door de overeenkomst 
die hij heeft gesloten met de overdrager en de inschattingen die daarbij hebben plaatsgevonden 
ter zake van het acuut worden van de overgenomen inkomstenbelastingclaim. Zie ook § 15.4.3 en 
Doornebal 2005.

1160 Vergelijk de gevoegde zaken C-72/91 en C-73/91 (Sloman Neptum).
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onderneming (in de bv) hoeven te worden onttrokken. Voor de vrijstelling voor de over-
drachtsbelasting geldt dat deze bedrijfssplitsingen moet voorkomen. Daarvan uitgaande 
is het gegeven voordeel indirect een voordeel aan ondernemingen.1161 In § 8.4.1 is reeds 
aangegeven dat ook het verlenen van een voordeel aan niet-ondernemers kan leiden tot 
steun voor ondernemingen. Dit betekent dat de gegeven voordelen ter zake van de per-
soonlijke heffingen een voordeel vormen voor de onderneming. Steun voor deze opvat-
ting vind ik mede in de conclusie van A-G Kokott in de zaak Geurts/Vogten.1162 Zij geeft 
aan dat de Vlaamse faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting staatssteun kunnen vor-
men. Ook in Vlaanderen worden deze belastingen juridisch geheven van de verkrijgers en 
niet van de verkregen ondernemingen. Wat betreft de vergelijking voor de inkomstenbe-
lastingfaciliteiten tussen een IB-ondernemer en een aanmerkelijkbelanghouder kan ver-
der nog worden opgemerkt dat de wetgever heeft beoogd en getracht de bedrijfsopvolging 
van deze subjecten zoveel mogelijk rechtsvormneutraal vorm te geven. Vanuit die 
gedachte is het moeilijk voorstelbaar dat een voordeel dat via de inkomstenbelasting aan 
een eigenaar van een IB-onderneming wordt gegeven wel een voordeel voor een onderne-
ming zou opleveren en een voordeel dat wordt gegeven aan een aanmerkelijkbelanghou-
der niet.1163

Met betrekking tot de betalingsregelingen in de aanmerkelijkbelangsfeer en de kwijt-
schelding van de conserverende aanslag in de aanmerkelijkbelangsfeer geldt verder dat 
weliswaar de faciliteiten aan de overdrager worden verleend, maar dat daardoor de facili-
ering van de overnemer mogelijk op indirecte wijze plaatsvindt. Dat de inkomstenbelas-
ting in termijnen mag worden voldaan, kan ertoe leiden dat de overnemer wordt gehol-
pen bij de financiering van de overname van de onderneming. Indien de overdrager direct 
de belasting ter zake van de overdracht zou moeten voldoen, had hij mogelijk voor de 
overdracht middelen aan de bv moeten ontrekken of wellicht van de overdrager een som 
ineens willen ontvangen. De kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar 
‘goed gedrag’ ten slotte kan ertoe leiden dat de overdrager geen middelen aan de bv hoeft 
te onttrekken om de inkomstenbelasting over zijn vervreemdingswinst te betalen.

Gegeven het doel van de faciliteiten ben ik van mening dat ook een voordeel dat ‘in privé’ 
wordt ontvangen of dat aan de kapitaalverschaffer van de bv wordt verleend, is aan te 
merken als een – indirect – voordeel voor de onderneming. Deze uitleg, dat ook voordelen 
die niet direct aan ondernemingen worden gegeven indirect kunnen leiden tot een voor-
deel voor ondernemingen, lijkt ook te passen binnen de ruime uitleg die in dit kader aan 
het begrip ‘voordeel’ wordt gegeven (zie § 8.4.1 hiervoor).

8.4.3 Conclusie

De conclusie is dat alle bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, met uitzondering van de bedrijfsop-
volgingslijfrente, leiden tot een voordeel aan ondernemingen in de zin van art. 107 VwEU. 
De faciliteiten kunnen de mededinging vervalsen omdat de concurrentiepositie van de 
ondernemingen door het gebruik van de faciliteiten wordt verbeterd. Zij zijn door de faci-
liteiten ofwel minder belasting verschuldigd dan andere ondernemingen, ofwel aan hen 
wordt onder onzakelijke voorwaarden uitstel van betaling verleend. Voor zover sprake is 
van een indirect voordeel kunnen de faciliteiten ertoe leiden dat geen middelen aan de 
ondernemingen onttrokken hoeven te worden.

1161 Indien het tegendeel wordt aangenomen, zouden geen faciliteiten hoeven te worden verleend. 
Immers, de onderneming zou er bij die aanname geen ‘last’ van hebben dat van een ander subject 
belasting wordt geheven.

1162 Conclusie A-G Kokott 15 februari 2007, zaak C-464/05 (Geurts/Vogten), pt. 48 t/m 50, V-N 2007/
24.19.

1163 Zie over de gelijke behandeling van IB-ondernemingen en AB-ondernemingen nader § 8.5.
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8.5 VOORWAARDE 4: MAATREGEL BEGUNSTIGT BEPAALDE 
ONDERNEMINGEN OF PRODUCTIES

8.5.1 Inleiding

De vierde voorwaarde houdt in dat de maatregel selectief moet zijn. Dit betekent dat het 
voordeel alleen aan bepaalde ondernemingen of producties toekomt. Het selectieve karak-
ter van de maatregelen laat zich vaak moeilijk vaststellen.1164 Uit de jurisprudentie van 
het HvJ EU valt af te leiden dat de meeste discussie over steunmaatregelen zich toespitst 
op de beoordeling of een maatregel al dan niet selectief is.1165 Wel is duidelijk dat de 
gemeenschapsrechter bij zijn beoordeling het begrip ‘selectief’ ruim uitlegt.1166 De Com-
missie gaat ook uit van een ruime uitleg.1167 Volgens Gonen, Saanen & Wissing is aan dit 
vereiste dan ook snel voldaan.1168

In § 8.5.2 wordt nader ingegaan op de selectiviteitseis. Indien hiervan sprake is, kan het 
selectieve karakter van een maatregel worden gerechtvaardigd door aard en opzet van het 
achterliggende wettelijke stelsel. Op deze rechtvaardigingsmogelijkheid wordt ingegaan 
in § 8.5.3. In § 8.5.4 zullen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten worden getoetst aan de 
gestelde voorwaarde. Ik sluit deze paragraaf af met een conclusie in § 8.5.6.

8.5.2 Niet aan alle ondernemingen en producties

Een maatregel is selectief indien hij niet ten goede komt aan alle ondernemingen of aan 
alle producties op het grondgebied van de staat.1169 Indien een voordeel aan alle onderne-
mingen wordt gegeven, kan van concurrentievervalsing geen sprake zijn en is dus geen 
sprake van staatssteun. Kort gezegd heeft het selectiviteitscriterium tot doel (belas-
ting)maatregelen van algemene aard te onderscheiden van (belasting)maatregelen die 
alleen bepaalde ondernemingen of producties ten goede komen.1170 Lage tarieven, vrij-
stellingen en andere belastingmaatregelen die alle ondernemers ten goede komen, zijn 
geen selectieve maatregelen en vormen dus geen verboden staatssteun.

De eis van selectiviteit houdt dus in dat het moet gaan om de begunstiging van bepaalde 
ondernemingen of producties.1171 Maatregelen die een beperkte geografische reikwijdte 
hebben, bijvoorbeeld omdat zij door een lokale overheid zijn getroffen, zijn selectieve maat-
regelen (regionale steun).1172 Hetzelfde geldt voor maatregelen die voordelen geven aan 
ondernemingen binnen een bepaalde sector (sectoriële steun).1173 Een maatregel mag ook 

1164 XVIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1997 van de Commissie, pt. 227. Zie ook de conclusie van 
A-G Jacobs in de zaak C-241/94 (Frankrijk/Commissie (Kimberly)). In gelijke zin Wouters 2001, § 5.

1165 Kavelaars 2006, § 2.1 en Wouters 2001, § 5.
1166 Zaak C-143/99 (Adria-Wien Pipeline) en gevoegde zaken T-92/00 en T-103/00 (Diputación Foral de 

Álava/Commissie, ook wel aangehaald als Ramondin/Commissie). Zie ook Kapteyn-Verloren van 
Themaat 2003, p. 700.

1167 XVIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1997, pt. 227.
1168 Gonen, Saanen & Wissing 2007, p. 14.
1169 Mededeling steunmaatregelen directe belastingen 1998, pt. 13 en 17. Zie over de selectiviteitseis 

uitgebreid Frenz 2007.
1170 Kiekebeld & Van Eijsden 2009, p. 9.
1171 Volgens Wouters zou niet te theoretisch naar deze eis moeten worden gekeken, maar de beoor-

deling veeleer moeten plaatsvinden vanuit de weerslag van de maatregel op de concurrentiever-
houdingen en vanuit het perspectief van de interne markt. Wouters 2001, § 5. Luja daarentegen 
meent dat daarmee zou worden miskend dat het effect op de interstatelijke handel een apart cri-
terium is. Luja 2002, p. 54.

1172 Zaak C-88/03 (Portugal/Commissie, ook wel aangehaald als Belastingverlaging Azoren). Zie voor 
een ander geval van regionale steun de gevoegde zaken C-278/92, C 279/92 en 280/92 (Spanje/Com-
missie).

1173 Zaken C-173/73 (Italiaanse gezinstoeslagen, ook wel aangehaald als Italiaanse textielindustrie of 
Italië/Commissie), C-169/84 (Cofaz e.a./Commissie) en C-75/97 (Maribel).
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niet alleen ondernemingen van een bepaalde omvang een voordeel geven, terwijl ook 
andere ondernemingen risico’s lopen die de faciliteiten beogen tegen te gaan.1174 In de zaak 
Plan Renove Industrial kwamen bijvoorbeeld alleen kleine of middelgrote ondernemingen 
voor de steunmaatregel in aanmerking. Hiermee was de regeling gericht op bepaalde bedrij-
ven en dus selectief, ook al was hun aantal niet beperkt.1175 Andersom zijn ook steunmaat-
regelen selectief geoordeeld die alleen aan grote ondernemingen werden verleend; facilitei-
ten die afhankelijk zijn van de omvang van een investering of het aantal te creëren arbeids-
plaatsen zijn daarmee selectief.1176 Voordelen die uitsluitend bepaalde vormen van 
ondernemingen begunstigen, kunnen eveneens staatssteun vormen in de zin van art. 107, 
lid 1, VwEU.1177 Dit betekent dat indien voordelen alleen aan IB-ondernemers worden gege-
ven en niet aan ‘AB -ondernemingen’ of andersom, in beginsel sprake is van selectiviteit.1178 
Een maatregel op grond waarvan het voordeel alleen aan een bepaalde groep ondernemin-
gen wordt gegeven, is ook een selectieve maatregel.1179 Om die reden is het zogenoemde 
CFM-regime als selectief gekwalificeerd.1180 In dit kader kan ook worden gedacht aan het 
alleen verlenen van voordelen aan familieondernemingen.1181 Ten slotte kan het stellen van 
een termijn aan de toepassing van een faciliteit selectiviteit met zich meebrengen. De Com-
missie is van mening dat steun die is beperkt tot ondernemingen die na een bepaalde datum 
zijn opgericht, selectief is omdat daarmee bestaande ondernemingen worden uitgeslo-
ten.1182 Omgekeerd betekent dit dat faciliteiten eveneens selectief zijn indien zij alleen 
openstaan voor bestaande ondernemingen en niet voor nieuwe ondernemingen.

Voor de bepaling of een maatregel selectief is, is niet zozeer de juridische vormgeving van 
de maatregel bepalend, maar de feitelijke uitwerking daarvan. Indien sprake is van een 
algemene maatregel, die in zijn werkingssfeer feitelijk wordt beperkt, is de maatregel dus 
eveneens selectief.1183 Frenz schrijft hierover het volgende:1184

1174 Zaak C-143/99 (Adria-Wien Pipeline).
1175 Zaak C-351/98 (Plan Renove Industrial), pt. 40.
1176 Gevoegde zaken T-127/99, 129/99 en 148/99 (Ekimen-besluit) en gevoegde zaken T-92/00 en T-103/

00 (Diputación Foral de Álava/Commissie, ook wel aangehaald als Ramondin/Commissie).
1177 Mededeling steunmaatregelen directe belastingen 1998, pt. 20. Overigens lijkt het wel mogelijk 

om via verschillende heffingen onderscheid tussen ondernemingen aan te brengen zonder dat 
daarmee sprake is van selectiviteit in de zin van art. 107, lid 1, VwEU. Een voordeel dat via de Wet 
IB 2001 alleen aan IB-ondernemingen wordt gegeven of omgekeerd een voordeel dat via de Wet 
VPB 1969 alleen aan VPB-lichamen wordt gegeven, lijkt door de staatssteunrechtelijke beugel te 
kunnen. Zie voor kritiek daarop Luja 2010b.

1178 Engelen 1999, § 4.3. De selectiviteit kan worden gerechtvaardigd door aard en opzet van het belas-
tingstelsel. Zie § 8.5.4.2.

1179 Belastingmaatregelen die enkel tussen groepsvennootschappen toepassing vinden, zijn niet bij 
voorbaat selectief indien zij slechts dienen om de groep als geheel te belasten en om dubbele of 
te vroege heffing in groepsverband te voorkomen. Luja 2010a, § 3.5.2.

1180 Beschikking Commissie van 17 februari 2003, zaak C-568/03 def. (CFM-regime), PbEG L 180. Zie 
ook V-N 2001/44.15

1181 A-G Kokott heeft in haar conclusie met betrekking tot de Vlaamse schenk- en erfbelastingfacili-
teiten bijvoorbeeld aangegeven dat naar haar mening deze faciliteiten mogelijk in strijd zijn met 
het verbod op staatssteun, omdat zij alleen familiaire ondernemingen faciliëren. Conclusie A-G 
Kokott 15 februari 2007, zaak C-464/05 (Geurts/Vogten), V-N 2007/24.19. Van een familiaire onder-
neming is onder de Vlaamse regeling kort gezegd sprake indien de erflater en/of zijn echtgenoot 
eventueel samen met enkele bloed- en aanverwanten gedurende drie jaren voorafgaand aan zijn 
overlijden de meerderheid van het bedrijf in bezit heeft gehad. Zie over deze voorwaarde uitge-
breider Sonneveldt & De Kroon 2009, § 2.2.2.

1182 Verslag C(2004)434 van 9 februari 2004, kader 5. Luja acht dit overigens in zijn algemeenheid 
onjuist omdat vrijwel iedere faciliteit die activiteiten stimuleert pas na invoering ervan toepas-
sing zal vinden, hetgeen voortvloeit uit de logica van een belastingstelsel dat op basis van fiscale 
boekjaren de verschuldigde belasting bepaalt. Naar zijn mening abstraheert de Commissie haar 
standpunt uit beschikkingen die inhoudelijk veel nauwkeuriger geformuleerd waren en die tege-
lijkertijd voorzagen in een relatief krappe tijdspanne. Luja 2010a, § 3.5.4.

1183 Zaak C-173/73 (Italiaanse gezinstoeslagen, ook wel aangehaald als Italiaanse textielindustrie of 
Italië/Commissie). Mededeling steunmaatregelen directe belastingen 1998, pt. 7.

1184 Frenz 2007, p. 225.
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‘Damit ist nicht erforderlich, dass insoweit eine ausdrückliche Bezeichnung in 
der staatlichen Maßnahme erfolgt. Die Wirkung einer selektiven Begünstigung 
genügt vielmehr.’

Een maatregel kan effectief beperkt uitwerken doordat de daaraan gestelde voorwaarden 
de uitwerking ervan in de praktijk beperken, maar ook door een discretionair optreden 
van bijvoorbeeld de belastingdienst.1185

Een voorbeeld uit de jurisprudentie met betrekking tot de feitelijke uitwerking van een 
wettelijke maatregel als gevolg van de gestelde voorwaarden is de zaak C-201/00 (Spanje/
Commissie).1186 Spanje stelde zich op het standpunt dat de bij wet ingevoerde belasting-
verlaging niet selectief was omdat deze automatisch, volgens objectieve criteria, voor elke 
onderneming gold. Het HvJ EU oordeelde echter dat de belastingmaatregel feitelijk ten 
goede kwam aan één categorie ondernemingen, namelijk ondernemingen die exporteer-
den en bepaalde investeringen deden en daarom toch selectief was. In gelijke zin oor-
deelde het GvEA EU in de zaak Ramondin:1187

‘(...) het recht op vermindering van de belastinggrondslag [wordt] slechts toege-
kend aan nieuw opgerichte ondernemingen, zodat alle andere ondernemingen 
van het betrokken voordeel worden uitgesloten. Deze nieuw opgerichte onder-
nemingen moeten bovendien een bepaald bedrag (ten minste 80 miljoen ESP) 
investeren en ten minste tien arbeidsplaatsen creëren.’

Een maatregel die krachtens discretionaire bevoegdheden in individuele gevallen kan 
worden verleend, kan ook selectief zijn.1188 Dit kan bijvoorbeeld aan de orde komen als 
de maatregel alleen op verzoek wordt verleend.1189 Indien aan de belastingdienst bepaalde 
bevoegdheden zijn gegeven ter bepaling van de omvang van het voordeel of de voorwaar-
den waaronder dat voordeel wordt verleend, leidt dat er reeds toe dat sprake is van een 
selectieve maatregel. Er hoeft dus niet te worden nagegaan of de belastingdienst ook daad-
werkelijk ‘willekeurig’ heeft gehandeld.1190 Daarmee is nog niet gezegd dat ieder hande-
len van de inspecteur of de ontvanger onder het vergrootglas moet worden gelegd. Luja 
merkt ter zake op:1191

‘Als gehandeld wordt op basis van objectieve en verifieerbare criteria die in 
zichzelf niet selectief zijn (denk aan het boete- en uitstelbeleid) zullen zich wei-
nig problemen voordoen zolang deze worden nageleefd.’

1185 Gevoegde zaken T-92/00 en T-103/00 (Diputación Foral de Álava/Commissie, ook wel aangehaald 
als Ramondin/Commissie). Mededeling steunmaatregelen directe belastingen 1998, pt. 12.

1186 Zie voor een ander voorbeeld Beschikking Commissie 25 juli 1990, nr. 92/389/EEG (Fiscale stimu-
leringsfaciliteiten/chemische sector).

1187 Gevoegde zaken T-92/00 en T-103/00 (Diputación Foral de Álava/Commissie, ook wel aangehaald 
als Ramondin/Commissie), pt. 49.

1188 Zaken C-241/94 (Frankrijk/Commissie (Kimberly)), C-200/97 (Ecotrade) en C-256/97 (DM Trans-
port). Zie voor enige voorbeelden Luja 2010a, § 3.2.1.

1189 Zaak C-156/98 (Duitsland/Commissie (belastingverlaging)).
1190 Gevoegde zaken T-92/00 en T-103/00 (Diputación Foral de Álava/Commissie, ook wel aangehaald 

als Ramondin/Commissie), pt. 35.
1191 Luja 2010a, § 3.3.
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8.5.3 Rechtvaardigingsgrond: aard en opzet van het stelsel

Het selectieve karakter van een maatregel kan worden gerechtvaardigd door de aard en 
opzet van het achterliggende stelsel.1192 De rechtvaardiging ontneemt aan een maatregel 
het steunkarakter. Aangezien sprake is van een uitzondering op het verbod op staats-
steun, moet deze rechtvaardigingsgrond strikt worden geïnterpreteerd.1193 Deze recht-
vaardigingsgrond had jarenlang nauwelijks praktische betekenis.1194 De laatste jaren 
doen lidstaten echter steeds vaker een beroep op deze rechtvaardigingsgrond en ook is hij 
al enkele malen gehonoreerd.1195

De rechtvaardiging verwijst naar de samenhang van een specifieke belastingmaatregel 
met de interne logica van het belastingstelsel in het algemeen.1196 Wanneer de lidstaat 
aantoont dat een maatregel rechtstreeks uit de basis- of hoofdbeginselen van zijn belas-
tingstelsel voortvloeit, is geen sprake van selectiviteit. Daarbij moet worden onderschei-
den tussen enerzijds doelstellingen van een belastingstelsel die buiten dat stelsel zijn gele-
gen en anderzijds de noodzakelijke mechanismen die inherent zijn aan het belastingstel-
sel zelf.1197 Als de maatregel nodig is om het belastingstelsel uit economisch oogpunt 
doeltreffend te laten functioneren, bestaat er een rechtvaardigingsgrond, mits (1) de toe-
passing niet tot bepaalde regio’s is beperkt, (2) de maatregelen aan objectieve criteria of 
voorwaarden zijn verbonden en horizontaal, dat wil zeggen niet-discretionair, worden 
verleend en (3) niet in de tijd zijn beperkt.1198 Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan een antimisbruikbepaling.1199 Een tweede voorbeeld is de progressiviteit van de belas-
tingheffing. Deze progressiviteit wordt gerechtvaardigd door de herverdelende functie 
van de belastingheffing, zo blijkt bijvoorbeeld uit de zaak Ekimen-besluit.1200 In dat con-
crete geval deed deze mogelijke rechtvaardigingsgrond overigens geen opgeld. Omdat 
alleen investeringen van minimaal 2.500 miljoen ESP (circa € 15 miljoen) werden gefacili-
eerd, druiste de maatregel volgens het GvEA EU juist in tegen de beginselen van progres-
siviteit en herverdeling die in het Spaanse belastingstelsel besloten liggen.1201 De faciliteit 
was door de gestelde eis alleen voorbehouden aan ondernemingen die over aanzienlijke 
financiële middelen beschikten. Een derde voorbeeld is het toestaan van het vormen van 
voorzieningen en reserves. In beginsel staat het de lidstaat vrij om de belastingdruk te ver-
delen zoals zij dat wenst. Indien echter de vorming van de voorziening of de reserve niet 
openstaat voor alle ondernemingen en voor alle producties, is de maatregel selectief. Het 

1192 Zie o.a. zaak C-173/73 (Italiaanse gezinstoeslagen, ook wel aangehaald als Italiaanse textielindus-
trie of Italië/Commissie), pt. 27; zaak C-75/97 (Maribel), pt. 34 en zaak T-55/99 (CETM/Commissie), 
pt. 52. Zie ook Mededeling steunmaatregelen directe belastingen 1998, pt. 13 en 17. Volgens Luja 
kan de aard en opzet van het belastingstelsel ook een rechtvaardigingsgrond zijn bij de voordee-
leis. In zijn proefschrift heeft hij er bewust voor gekozen om deze rechtvaardigingsgrond bij de 
selectiviteitseis te behandelen. Luja 2002, p. 51.

1193 Gevoegde zaken T-127/99, 129/99 en 148/99 (Ekimen-besluit), pt. 164.
1194 Kapteyn-Verloren van Themaat merkt in 2003 op dat deze uitzondering geen praktische beteke-

nis heeft. Kapteyn-Verloren van Themaat 2003, p. 701.
1195 Gonen, Saanen & Wissing 2007, p. 14.
1196 Zie in die zin zaak C-75/97 (Maribel), pt. 39 en gevoegde zaken T-127/99, 129/99 en 148/99 (Ekimen-

besluit), pt. 164.
1197 Zaak C-88/03 (Portugal/Commissie, ook wel aangehaald als Belastingverlaging Azoren). Gonen, 

Saanen & Wissing 2007, p. 14.
1198 Beschikking Commissie, nr. 96/369/EG, 13 maart 1996, (Fiscale steunmaatregel/Duitse luchtvaart-

maatschappijen), PbEG L 146/42. Zie ook Mededeling steunmaatregelen directe belastingen 1998, 
pt. 23.

1199 Zaak C-308/01 (GIL-Insurance) en gevoegde zaken C-128/03 en C-129/03 (AEM).
1200 Gevoegde zaken T-127/99, 129/99 en 148/99 (Ekimen-besluit), pt. 164. Zie ook zaak C-88/03 (Portu-

gal/Commissie, ook wel aangehaald als Belastingverlaging Azoren).
1201 Gevoegde zaken T-127/99, 129/99 en 148/99 (Ekimen-besluit), pt. 166. In gelijke zin het HvJ EU in 

zaak C-88/03 (Portugal/Commissie, ook wel aangehaald als Belastingverlaging Azoren). De in 
geschil zijnde maatregel maakte in het geheel geen onderscheid naar de financiële draagkracht 
van de betrokken ondernemer.
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enkele feit dat reserves en voorzieningen onderdeel zijn van de fiscale winstbepaling is 
dus een onvoldoende rechtvaardiging voor het gemaakte onderscheid.1202 Met betrekking 
tot faciliteiten die wel aan een IB-onderneming worden gegeven en niet aan een bv of 
andersom, geldt dat voor zover dit nu eenmaal inherent is aan het verschil in heffing tus-
sen IB-ondernemers en aanmerkelijkbelanghouders een rechtvaardiging bestaat in de 
aard en opzet van het belastingstelsel.1203 Er mogen dus voor beide soorten ondernemin-
gen verschillende regels bestaan ter bepaling van de omvang van de winst.1204

Generieke bepalingen die dubbele heffing trachten te voorkomen, maken eveneens deel 
uit van het belastingstelsel. Volgens Luja maakt het daarbij niet uit of de vrijstelling of de 
credit wordt verleend via de nationale wetgeving of via een belastingverdrag.1205 Evenmin 
is volgens hem van belang dat ondernemers die niet ‘over de grens’ opereren geen voor-
koming krijgen. Het feit dat voorkoming wordt verleend, is nu eenmaal inherent aan het 
feit dat de desbetreffende ondernemer internationaal opereert.1206 Wel moeten de maat-
regelen generiek gelden en niet bijvoorbeeld voor alleen ondernemingen binnen een 
bepaalde sector.1207 Indien een staat een vrijstelling verleent waar het internationaal 
gebruikelijk is om een credit te verlenen, is volgens Luja evenmin sprake van een speci-
fieke maatregel.1208 In één specifiek geval heeft de Commissie daar anders over geoor-
deeld. In die situatie verleende Ierland een vrijstelling van buitenlands inkomen indien 
het buitenlandse inkomen werd aangewend voor activiteiten die in Ierland arbeidsplaat-
sen konden genereren. Volgens de Commissie was sprake van een specifieke maatregel 
omdat de regeling bepaalde ondernemingen een voordeel kon geven.1209 In situaties 
waarin binnenlandse ondernemers wel het voordeel kunnen genieten en buitenlandse 
ondernemers niet, zal overigens niet snel sprake zijn van een rechtvaardigingsgrond.1210

Ten slotte is nog van belang om aan te geven dat economische doelstellingen die aan de 
regeling ten grondslag liggen geen rechtvaardigingsgrond kunnen opleveren, omdat deze 
met het betrokken belastingstelsel niets van doen hebben.1211 Bovendien zou daarmee het 
verbod op staatssteun van art. 107, lid 1, VwEU geen enkel effect meer hebben, aangezien 
de staatssteunmaatregelen vrijwel altijd worden verleend vanuit een economische doel-
stelling.1212 Het GvEA EU verwoordt dit uitgangspunt in de zaak Ramondin als volgt:1213

‘Indien zou moeten worden aanvaard dat het nastreven van een doelstelling van 
economisch of industrieel beleid, zoals het stimuleren van investeringen, een 
selectieve maatregel aan de werkingssfeer van artikel 87, lid 1, EG kan onttrek-
ken, zou deze bepaling elk nuttig effect verliezen. Volgens vaste rechtspraak 
moet dus worden vastgesteld, dat het met de betrokken maatregel nagestreefde 
doel geen grond is om deze maatregel niet als steunmaatregel van de staat in de 
zin van artikel 87, lid 1, EG te kwalificeren.’

1202 Beschikking van 17 februari 2003, zaak C (2003)568 def. PbEG L 180, pt. 87. Zie ook V-N 2001/44.15.
1203 Mededeling steunmaatregelen directe belastingen 1998, pt. 25. Zie voor kritiek Luja 2010b.
1204 Luja 2002, p. 52.
1205 Luja 2004, § 2.1.
1206 Zie vorige noot, § 2.2.
1207 In gelijke zin A-G Wattel in zijn conclusie bij HR 5 juni 2007, BNB 2008/228, pt. 4.20, ter zake van 

het verdrag Nederland-Griekenland waarin tot 1 juli 2006 voor bijzondere Griekse stimulerings-
maatregelen een tax sparing gold. Aangezien dit niet in geschil was, besteedt hij daar verder geen 
aandacht aan.

1208 Luja 2004, § 2.3.
1209 Verslag C(2004)434, p. 6.
1210 Mededeling steunmaatregelen directe belastingen 1998, pt. 24-27.
1211 Zie zaak C-173/73 (Italiaanse gezinstoeslagen, ook wel aangehaald als Italiaanse textielindustrie 

of Italië/Commissie), pt. 20; zaak C-75/97 ((Maribel), pt. 25; zaak T-55/99 (CETM/Commissie), pt. 53 
en gevoegde zaken T-127/99, 129/99 en 148/99 (Ekimen-besluit), pt. 167.

1212 Zie gevoegde zaken T-127/99, 129/99 en 148/99 (Ekimen-besluit), pt. 167 en 168.
1213 Gevoegde zaken T-92/00 en T-103/00 (Diputación Foral de Álava/Commissie, ook wel aangehaald 

als Ramondin/Commissie), pt. 51.
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8.5.4 Toepassing op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

8.5.4.1 Selectiviteit
Selectiviteit kan zich met betrekking tot de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voordoen 
indien de voorwaarden om voor de faciliteit te kwalificeren dusdanig zijn dat – feitelijk – 
niet iedere onderneming voor de faciliteiten in aanmerking komt. Aan de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten worden veel voorwaarden gesteld die selectiviteit tot gevolg kunnen heb-
ben.1214 Zonder uitputtend te zijn, kan hierbij in ieder geval worden gedacht aan voor-
waarden die ertoe leiden dat het voordeel uitsluitend wordt gegeven aan:
– Ondernemingen waarvan de bedrijfsopvolging plaatsvindt binnen de familie. Hierbij 

kan worden gedacht aan de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting ex art. 15, lid 1, 
onderdeel b, WBR. Dit artikel legt een wettelijke beperking aan voor overdrachten aan 
een bepaald familielid. Faciliteiten die deze wettelijke beperking niet hebben, maar 
wel feitelijk zo zouden kunnen uitwerken, zijn faciliteiten die alleen van toepassing 
zijn in geval van schenking of overlijden.1215

– AB-ondernemingen waarvan de aandelen worden verkregen door een niet-inwoner. Na 
tien jaar ‘goed gedrag’ van de verkrijger wordt de belastingschuld van de schenker of 
erflater kwijtgescholden. Deze kwijtschelding wordt niet verleend aan ondernemin-
gen waarvan de aandelen zijn verkregen door een inwoner van Nederland. Evenmin 
wordt deze faciliteit verleend aan een schenker of erflater van een IB-onderneming.1216

– AB-ondernemingen waarvan de aandelen krachtens schenking of erfrecht worden ver-
kregen en waarbij tot het vennootschapsvermogen beleggingsvermogen behoort. De 
vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden ook toegepast voor dat beleg-
gingsvermogen tot 5% van de waarde van de onderneming. Deze faciliteit staat niet 
open voor IB-ondernemingen en niet voor AB-ondernemingen waartoe geen beleg-
gingsvermogen behoort.

– Ondernemingen van een zekere omvang waardoor zij de lasten van twee werkzame 
personen kunnen dragen. Deze ondernemingen kunnen wel gebruikmaken van de 
doorschuifregelingen bij leven en ‘kleine’ ondernemingen niet.1217

– Ondernemingen in de winstsfeer waarbij in geval van verkoop de inkomstenbelasting-
claim kan worden doorgeschoven, waar dat niet het geval is met betrekking tot AB-
ondernemingen.

1214 In § 8.4.2.3 is betoogd dat het voordeel dat de faciliteiten verlenen aan aanmerkelijkbelanghou-
ders een voordeel is dat indirect ten goede komt aan de onderneming. Hetzelfde geldt voor de 
schenk- en erfbelastingfaciliteiten die worden verleend aan de verkrijgers van ondernemingsver-
mogen.

1215 Overigens lijkt de Commissie genegen te zijn om een bedrijfsopvolging in familiesfeer soepel te 
benaderen. Zo wordt voor de MKB-vrijstelling in de Groepsvrijstellingsverordening de eis gesteld 
dat de investeringen moeten zijn betrokken van een onafhankelijk investeerder niet gesteld in 
geval van een bedrijfsopvolging binnen de familie. Verordening (EG) nr. 1998/2006 (98/2006/EG) 
respectievelijk Verordening (EG) nr. 800/2008 (PbEG 2008, L 214/3), art. 12, onderdeel b. Verder kan 
worden gewezen op de aanbeveling uit 1994 waarin de Commissie de lidstaten juist oproept maat-
regelen te treffen die het slagen van de overdracht binnen de familie garanderen door het voor-
komen van schenk- en erfbelasting. Aanbeveling bedrijfsoverdracht MKB 1994. Dit zou een rol 
kunnen spelen bij de beoordeling van de Commissie of sprake is van een verboden staatssteun-
maatregel. Zie § 8.6.

1216 Dit geldt ook voor het renteloze uitstel gedurende een periode van tien jaar dat wel in de aanmer-
kelijkbelangsfeer wordt verleend en niet in de winstsfeer. Aangezien de eindafrekening in de 
winstsfeer inmiddels door de Commissie al aan de kaak is gesteld in het kader van de vrijheden 
in het VwEU (§ 7.3.2.2), blijft deze kwestie verder buiten beschouwing.

1217 Jansen 2000, § 4.4. In gelijke zin A.M.A. de Beer 2010, § 10. Hiervan kan overigens ook worden 
gesteld dat ook kleine ondernemingen van de doorschuifregeling gebruik kunnen maken, omdat 
aan de werknemer en de ondernemer geen nadere kwaliteitseisen worden gesteld met betrek-
king tot de omvang van de dienstbetrekking respectievelijk de winstgerechtigdheid. Hierdoor 
kunnen de kosten van de tweede persoon zeer beperkt zijn. Dit geeft aan hoe onzinnig de gestelde 
eisen zijn.
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– Ondernemingen die reeds enige tijd bestaan. Hierbij kan worden gedacht aan de door-
schuifregelingen bij leven (drie jaar samenwerkingseis) en aan de faciliteiten voor de 
schenk- en erfbelasting (bezitstermijnen van één respectievelijk vijf jaar).

Van deze faciliteiten zal in § 8.5.4.2 worden beoordeeld of de selectiviteit wordt gerecht-
vaardigd door de aard en opzet van het belastingstelsel.

Faciliteiten die op het eerste gezicht selectief zouden kunnen zijn of uitwerken, maar 
waarbij dat niet het geval is, zijn:
– De 100%-vrijstelling voor objectieve ondernemingen van maximaal € 1.006.000 (cijfer 

2011). Deze faciliteit is niet selectief omdat per objectieve onderneming de vrijstelling 
steeds maximaal € 1.006.000 bedraagt. Dat kleine ondernemingen relatief gezien meer 
profiteren van de faciliteit maakt de faciliteit niet selectief.

– De vrijstelling voor het verschil tussen de liquidatiewaarde en de lagere waarde going 
concern. Deze faciliteit zou feitelijk tot sectoriële selectiviteit kunnen leiden indien de 
vrijstelling in de praktijk alleen zou worden verleend aan ondernemingen in de land-
bouw-, veeteelt- en visserijsector. Dit is echter niet het geval. Uit het successierechtdos-
sieronderzoek blijkt dat in minimaal 13% en in maximaal 25% van de gevallen ook 
ondernemingen in andere branches van de faciliteit gebruikmaken. Zie hierover 
§ 14.2.2.

8.5.4.2 Rechtvaardiging door aard en opzet van het belastingstelsel
Voor een aantal van de in de vorige paragraaf genoemde gevallen wordt de selectiviteit 
gerechtvaardigd door de aard en opzet van het belastingstelsel.1218 De selectiviteit van de 
faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting (niet aan kopers en wellicht alleen binnen de 
familie) wordt hierdoor bijvoorbeeld gerechtvaardigd, omdat de schenk- en erfbelasting 
ook alleen van de verkrijgers krachtens schenking of erfrecht worden geheven.1219

Deze rechtvaardiging geldt echter niet voor de selectiviteit die binnen de faciliteiten voor 
de schenk- en erfbelasting optreedt als gevolg van aan de faciliteiten gestelde voorwaar-
den. Daarvoor moet een ‘zelfstandige’ rechtvaardiging bestaan. Deze rechtvaardiging is 
naar mijn mening wel aanwezig voor zover de selectiviteit wordt veroorzaakt door de 
bezitstermijneis die aan de schenker en erflater wordt gesteld. Deze eis is – om mogelijk 
misbruik te voorkomen – nodig om het belastingstelsel uit economisch oogpunt doeltref-
fend te laten functioneren.1220 Om dezelfde reden kan worden aangenomen dat de ver-
eiste voortzettingstermijn van vijf jaar evenmin een probleem vormt.

De 5%-margeregeling op grond waarvan beleggingsvermogen kwalificeert voor de facili-
teiten voor de schenk- en erfbelasting laat zich naar mijn mening weer niet rechtvaardi-
gen door de aard en opzet van het belastingstelsel.1221 Voor de SW 1956 wordt geen onder-
scheid gemaakt tussen de verkrijging van een IB-onderneming of een ‘AB-onderneming’. 
Ter zake van de faciliteiten voor de heffing van schenk- en erfbelasting zijn de IB-onder-

1218 In zoverre zou ook gesteld kunnen worden dat geen sprake is van selectiviteit omdat de facilitei-
ten – abstraherend van alle overige voorwaarden – gelden voor alle ondernemingen die krachtens 
schenking of erfrecht worden verkregen.

1219 Dit neemt niet weg dat in economische zin wel een verstoring van het level playing field optreedt. 
Zie § 13.4.5.2 en § 14.4.3.4.

1220 Dit neemt niet weg dat de vrijstellingen mogelijk niet worden verleend in een bonafide geval. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een ondernemer een onderneming start en binnen een 
jaar onvoorzien overlijdt. Het niet verlenen van de faciliteiten leidt tot een verstoring van het 
level playing field, terwijl geen sprake is van een misbruiksituatie. In zoverre zijn de aange-
brachte voorwaarden niet effectief.

1221 Hoewel de marge met ingang van 1 januari 2010 nog ‘slechts’ 5% van de waarde van het onderne-
mingsvermogen bedraagt, en niet meer 15% van de waarde van de aanmerkelijkbelangaandelen 
zoals tot 1 januari 2010 het geval was, kan de 5%-marge in absolute zin tot een groot voordeel lei-
den.
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nemer en de ‘AB-ondernemer’ dan ook als gelijke gevallen aan te merken.1222 Dat bij een 
IB-ondernemer het beleggingsvermogen nooit tot zijn ondernemingsvermogen kan beho-
ren, biedt evenmin een rechtvaardiging. Immers, dat dit wel mogelijk is in geval van een 
bv wordt veroorzaakt door art. 2, lid 5, onderdeel e, Wet VPB 1969 terwijl dat artikel, ove-
rigens terecht, buiten werking is gesteld voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfa-
ciliteiten voor de schenk- en erfbelasting.1223

Voor de ouder-kind-broer-zusvrijstelling bestaat zover ik kan bedenken ook geen recht-
vaardiging.1224 De vervanging van de kwalificerende familiegroep door een werknemer of 
medeondernemer is bij deze vrijstelling overigens onder andere niet doorgevoerd, omdat 
daarvoor eerst onderzoek naar de mogelijkheid van staatssteun zou moeten plaatsvin-
den.1225 Waarom dit niet zou gelden voor de eis dat de verkrijger per se een lid van een 
bepaalde familiegroep moet zijn, is daarbij niet aangegeven.

Met betrekking tot de doorschuifregelingen geldt dat deze afwijken van het normaal in 
Nederland geldende belastingstelsel. Hoofdregel is dat bij staking van de subjectieve IB-
onderneming of bij vervreemding van de aandelen afrekening moet plaatsvinden. Juist 
om die reden heeft de wetgever eindafrekeningsbepalingen voor de inkomstenbelasting-
heffing opgenomen. De doorschuifregelingen maken inbreuk op dit normale stelsel door 
de overdrager de mogelijkheid te geven zijn belastingclaim door te schuiven naar een 
ander subject.1226 Deze doorschuifregelingen worden, zoals in de vorige paragraaf is aan-
gegeven, niet aan alle ondernemingen verleend. Ten eerste is dat niet het geval omdat de 
doorschuifregeling bij leven in de aanmerkelijkbelangsfeer niet wordt verleend in geval 
van verkoop en in de winstsfeer wel. Dit verschil is niet inherent aan het verschil in 
inkomstenbelastingheffing tussen IB-ondernemers en aanmerkelijkbelanghouders, zodat 
voor deze selectiviteit geen rechtvaardiging bestaat. Ten tweede is dat niet het geval 
omdat de doorschuifregelingen bij leven alleen van toepassing zijn voor ondernemingen 
die de kosten van twee werkzame personen kunnen dragen. Het feit dat deze faciliteiten 
alleen worden verleend indien in de onderneming minimaal één werknemer tewerk is 
gesteld, of in geval van de doorschuifregeling in de winstsfeer de onderneming wordt 
gedreven door minimaal twee ondernemers, kan niet worden gerechtvaardigd door aard 

1222 In HR 14 juli 2000, BNB 2000/306 is met betrekking tot de waardering van een IB-onderneming en 
aanmerkelijkbelangaandelen beslist dat sprake is van gelijke gevallen. De Hoge Raad komt onder 
andere tot deze conclusie omdat de wetgever uitdrukkelijk heeft beoogd om de destijds geldende 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zowel aan IB-ondernemers als aan AB-ondernemers te verlenen (zie 
r.o. 3.10 van het genoemde arrest).

1223 Dezelfde 5%-marge wordt gehanteerd voor de toepassing van de doorschuifregelingen in de aan-
merkelijkbelangsfeer, maar leidt voor die heffing niet tot selectiviteit. Het beleggingsvermogen 
in de bv wordt immers ook anders belast dan het beleggingsvermogen van een IB-ondernemer. 
Het is toegestaan om voor de bepaling van de omvang van de winst onderscheid te maken tussen 
een IB-ondernemer en een aanmerkelijkbelanghouder.

1224 De rechtvaardiging kan evenmin worden gevonden in de legitiemeregeling vanwege de karakter-
wijziging van de legitiemeregeling en vanwege het feit dat ook niet-legitimarissen als kwalifice-
rende verkrijgers kunnen optreden, zo de legitiemeregeling al als een rechtvaardiging zou kun-
nen gelden. Zie hierover uitgebreider § 9.7.

1225 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 11 november 2005, Kamerstukken II, 2005-2006, 
30 306, nr. 43, p. 2 en 3.

1226 Voor de situatie van schenking en overlijden kan het realisatiebeginsel of het reële stelsel even-
min als rechtvaardiging gelden, zo dat al een rechtvaardiging zou kunnen opleveren voor het wel 
verlenen van een doorschuifregeling bij schenking en niet bij verkoop. Immers, in de winstsfeer 
kan wel worden doorgeschoven in geval van verkoop, zodat de wetgever hierin kennelijk zelf 
geen rechtvaardiging ziet.
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en opzet van het belastingstelsel.1227 Gegeven het feit dat de wetgever voor de vrijstelling 
van overdrachtsbelasting geen uitbreiding wilde doorvoeren naar verkrijgingen door 
medeondernemers of werknemers vanwege mogelijke staatssteunproblemen, is ook niet 
duidelijk waarom dezelfde eisen geen ‘staatssteunprobleem’ opleveren voor de toepassing 
van de doorschuifregelingen bij leven in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer. 
Ten derde zijn de doorschuifregelingen bij leven selectief omdat ze alleen worden ver-
leend aan ondernemingen die minimaal drie jaar bestaan. Deze selectiviteit kan evenmin 
door aard en opzet van het belastingstelsel worden gerechtvaardigd.

Het verlenen van een kwijtschelding van de belastingschuld van de schenker of de erflater na 
verloop van een periode van tien jaar lijkt om min of meer dezelfde redenen evenmin te 
kunnen worden gerechtvaardigd door de aard en opzet van het belastingstelsel. De aard en 
opzet van het belastingstelsel dwingen er juist toe dat de kwijtschelding niet zou moeten 
plaatsvinden. Alleen dan ontstaat een coherent systeem (zie uitgebreider § 7.4). Dat Neder-
land normaal gesproken in internationale verhoudingen de heffing aan de woonstaat laat, 
doet daaraan niet af. Immers, de schenker woont respectievelijk de erflater woonde ten tijde 
van de vervreemding in Nederland. De gebruikelijke regels ter voorkoming van dubbele 
belasting dwingen niet tot een kwijtschelding bij de schenker of erflater van de belasting-
claim die in de woonstraat is ontstaan. Daarbij komt dat de Hoge Raad ter zake van de 
exitheffing heeft bepaald dat Nederland heffingsbevoegd is over de waardevermeerdering 
die is ontstaan gedurende de periode dat de aanmerkelijkbelanghouder binnenlands belas-
tingplichtige is.1228 Hierbij oordeelt de Hoge Raad dat gegeven het commentaar bij art. 13 
OESO-Modelverdrag ook de vermogensaanwas onder art. 13 OESO-Modelverdrag valt.1229 In 
zoverre wijkt de kwijtschelding van de inkomstenbelasting dus af van het normale stelsel 
dat in Nederland geldt. Echter, Nederland verleent deze vrijstelling ook aan alle aandeelhou-
ders-bv’s in Nederland met geëmigreerde aandeelhouders. Daarnaast ziet Nederland af van 
zijn heffingsbevoegdheid voor aanmerkelijkbelanghouders die nooit in Nederland hebben 
gewoond. In § 8.5.3 is echter aangegeven dat het wel verlenen van faciliteiten aan onderne-
mingen die grensoverschrijdend opereren en niet aan ondernemingen die binnen Neder-
land opereren er per definitie toe leidt dat aan de eerste ondernemingen wel voorkoming 
ter zake van dubbele belasting wordt verleend en aan de tweede genoemde ondernemingen 
niet. Indien dit als uitgangspunt wordt genomen, is de kwijtschelding van de belasting-
schuld wellicht niet selectief, of het moet zijn dat de maatregel selectief is omdat IB-onder-
nemers geen kwijtschelding wordt verleend.1230 Voor dit laatste zou echter weer kunnen 
gelden dat het internationaal gebruikelijk is dat de bronstaat tot heffing overgaat en dat 
Nederland dit stelsel ook hanteert. Verder kan nog worden opgemerkt dat volgens de in 
februari 2011 verschenen Notitie Fiscaal Verdragsbeleid met betrekking tot geëmigreerde 
aanmerkelijkbelanghouders ernaar wordt gestreefd om een onbeperkt heffingsrecht op te 
nemen voor de bronstaat (Nederland) indien vaststaat dat de andere verdragsstaat de waar-
deaangroei na emigratie effectief niet belast. Hierdoor kan Nederland zijn heffingsmogelijk-
heden die de buitenlandse belastingplicht biedt ten aanzien van de waardeaangroei van de 

1227 Om die reden kunnen de Vlaamse faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting in strijd zijn met 
het verbod op staatssteun, omdat deze regeling de eis stelt dat er in de onderneming minimaal 
vijf personen werkzaam moeten zijn en blijven. Hetzelfde geldt voor de faciliteiten in Duitsland 
waar eisen aan de omvang van de loonsom worden gesteld. In Nederland worden aan de facilitei-
ten voor de schenk- en erfbelasting geen eisen gesteld aan het aantal werknemers.

1228 Zie o.a. HR 20 februari 2009, BNB 2009/260-262. Volgens de Hoge Raad valt ook de vermogensaan-
was onder art. 13 OESO-Modelverdrag, gezien het commentaar op dat artikel.

1229 In gelijke zin A-G Wattel in zijn conclusies bij de genoemde arresten. Zie ook Van den Dool 2009, 
p. 276-277 en p. 283-284. Hij is van mening dat het territorialiteitsbeginsel niet zozeer als een 
rechtvaardigingsgrond geldt voor een eventuele inbreuk op de vrijheden, maar dat het een grond-
beginsel is waarmee een belastingstelsel en een individuele belastingheffing überhaupt in over-
eenstemming moeten zijn.

1230 Hierbij kan overigens wel de vraag worden gesteld waarom de wetgever bv’s in Nederland met 
buitenlandse aandeelhouders zou willen bevoordelen boven bv’s in Nederland met binnenlandse 
aandeelhouders.
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aanmerkelijkbelangvermogensbestanddelen volledig benutten.1231 Hiermee komt de kwijt-
schelding van de belastingschuld in de onderhavige situatie staatssteunrechtelijk naar mijn 
mening meer onder druk te staan. Hoe dan ook, of de kwijtschelding van de belastingschuld 
een selectieve maatregel vormt, is niet geheel duidelijk. Blijft staan dat de eisen die bij 
schenking gelden, te weten dat aan een werknemer moet worden overgedragen die reeds 
minimaal drie jaar bij de bv werkzaam is, de kwijtschelding in geval van een overdracht bij 
leven wel selectief maken.

8.5.5 Conclusie

De ouder-kind-broer-zusvrijstelling (overdrachtsbelasting), de 5%-margeregeling voor 
beleggingsvermogen (schenk- en erfbelasting) de doorschuifregeling in de winstsfeer en 
de aanmerkelijkbelangsfeer bij leven (inkomstenbelasting) zijn selectieve maatregelen. 
Aangezien ook aan de overige eisen is voldaan, vormen zij staatssteunmaatregelen. Met 
betrekking tot de kwijtschelding van de belastingschuld in geval van een in het buiten-
land woonachtige verkrijger, is niet geheel duidelijk of sprake is van een selectieve maat-
regel. Enerzijds kan worden gesteld dat de kwijtschelding afwijkt van het normale stelsel 
omdat het de vermogenswinst die in Nederland is behaald onbelast laat. Bovendien is de 
schenker in Nederland woonachtig. Hetzelfde geldt voor de erflater ten tijde van zijn over-
lijden. Anderzijds wordt deze kwijtschelding verleend aan alle bv’s in Nederland met 
geëmigreerde aandeelhouders en ziet Nederland af van zijn heffingsbevoegdheid in geval 
van aanmerkelijkbelanghouders die nooit in Nederland hebben gewoond. Mogelijk dat 
hierin een rechtvaardiging voor de kwijtschelding kan worden gevonden, maar helemaal 
zeker is dat niet. Met betrekking tot geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders streeft 
Nederland er overigens naar zijn heffingsrecht uit te breiden indien de andere verdrags-
staat effectief niet tot heffing over de vermogensaanwas na emigratie overgaat. Daarmee 
komt de kwijtschelding staatssteunrechtelijk meer onder druk te staan. De kwijtschel-
ding is in ieder geval wel een selectieve maatregel voor zover de eis wordt gesteld dat de 
aandelen moeten worden geschonken aan een werknemer die minimaal drie jaar in de bv 
werkzaam is. Of de genoemde maatregelen ook verboden staatssteunmaatregelen vormen, 
wordt onderzocht in de volgende paragraaf.

8.6 VOORWAARDE 5: GEEN IN HET VERDRAG VOORZIENE 
UITZONDERING

8.6.1 Inleiding

Nadat is vastgesteld dat een maatregel staatssteun vormt, moet worden beoordeeld of 
sprake is van verboden staatssteun. Hiervan is sprake als er geen in het verdrag voorziene 
uitzondering van toepassing is (art. 107, lid 1, VwEU). Deze uitzonderingen zijn opgeno-
men in art. 107, lid 2 en 3, VwEU. Aangezien sprake is van een uitzondering op een verbod 
in het VwEU, moeten de uitzonderingen strikt worden geïnterpreteerd.1232 Of steunmaat-
regelen ook verboden staatssteunmaatregelen vormen, is ter beoordeling aan de Commis-
sie. Aan het HvJ EU komt in deze slechts een marginale toets toe.

8.6.2 In het verdrag getroffen uitzonderingen

In art. 107, lid 2, VwEU zijn drie uitzonderingen opgenomen die per definitie met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar zijn; zij zijn van rechtswege van toepassing.1233 

1231 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011. De notitie is in februari 2011 aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Brief van de staatssecretaris van Financiën van 11 februari 2011, kenmerk IFZ/2011/
100M2. Zie hierover Albert 2010, § 4 en Brandsma 2011, § 4.

1232 Luja 2002, p. 66.
1233 Zie bijvoorbeeld zaak C-156/98 (Duitsland/Commissie (belastingverlaging)).
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Deze drie uitzonderingen zijn steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbrui-
kers, steunmaatregelen in verband met (natuur)rampen of andere buitengewone gebeur-
tenissen en steunmaatregelen voor bepaalde streken van de Bondsrepubliek Duitsland. 
Deze uitzonderingen gelden niet voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, zodat ik hieraan 
verder geen aandacht besteed.

In het derde lid zijn de uitzonderingen opgenomen die als verenigbaar met de gemeen-
schappelijke markt kunnen worden beschouwd. Of sprake is van een in het derde lid opge-
nomen uitzondering, is ter beoordeling van de Commissie. Anders dan bij de uitzonderin-
gen van art. 107, lid 2, VwEU heeft de Commissie bij de uitzonderingen in art. 107, lid 3, 
VwEU wel een beoordelingsvrijheid. Volgens vaste rechtspraak is sprake van een ruime 
beoordelingsvrijheid.1234 De uitzonderingen in het derde lid zijn alleen van toepassing als 
zij noodzakelijk zijn voor het gestelde doel en gebaseerd zijn op transparante regels. Ver-
der moet de steun tot het minimum worden beperkt.1235 De enige uitzondering die ter 
zake van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van toepassing zou kunnen zijn, is de uitzonde-
ring genoemd onder onderdeel e: ‘andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij 
besluit van de Raad op voorstel van de Commissie’.1236 De Raad heeft bij verordening nr. 
994/98 aan de Commissie de bevoegdheid gegeven om groepsvrijstellingen aan te wijzen, 
onder andere vanwege haar expertise op dit gebied.1237 De Commissie heeft inmiddels 
bepaalde soorten steunmaatregelen aangewezen die vallen onder deze uitzonderingsbe-
paling. Van belang zijn in dit kader mogelijk de de-minimisregeling (§ 8.6.3) en de MKB-
vrijstelling ten behoeve van investeringen en werkgelegenheid opgenomen in de Groeps-
vrijstellingsverordening uit 2008 (§ 8.6.4).1238 Ik sluit deze paragraaf af met een korte con-
clusie in § 8.6.6.

8.6.3 De de-minimisregeling

De de-minimisregeling houdt kort gezegd in dat, als de totale steun – dus ook die is ver-
leend op grond van andere fiscale en niet-fiscale maatregelen – aan een onderneming 
minder bedraagt dan € 200.000 gedurende drie kalenderjaren, ervan wordt uitgegaan dat 

1234 Tegen het oordeel van de Commissie kan beroep worden ingesteld bij de gemeenschapsrechter. 
Aangezien het hier gaat om een beoordeling van ingewikkelde sociaaleconomische situaties, is 
sprake van een marginale toets. De Europese gemeenschapsrechter toetst alleen of de procedure- 
en motiveringseisen in acht zijn genomen, of de feiten juist zijn vastgesteld en of er geen sprake 
is van kennelijk onjuiste beoordeling van de feiten dan wel misbruik van bevoegdheid. Zie 
gevoegde zaken T-371/94 en T-394/94 (British Airways e.a. en British Midland Airways/Commissie) 
en zaak T-184/97 (BP Chemicals/Commissie). De gemeenschapsrechter toetst dus wel of de inter-
pretatie van de Commissie van de economische gegevens juist is geweest, maar het economische 
oordeel van de gemeenschapsrechter mag niet in de plaats worden gesteld van dat van de Com-
missie. Zaak VC-12/03 P (Tetra Laval) en voor staatssteun zaak C-260/05 P (Sniace), pt. 56 en 57, NJ 
2008, 90. Ook wordt getoetst of de Commissie een juiste afweging heeft gemaakt tussen de voor-
delen en de nadelen van de verleende steun. Zaak C-372/97 (Italië/Commissie), pt. 38. Volgens Van 
Slooten zorgt deze ruime beoordelingsvrijheid van de Commissie ervoor dat het lastig is om met 
betrekking tot een getroffen maatregel te oordelen of sprake is van verboden staatssteun. Van 
Slooten 2008. Zie ook Smit 2006a, § 3 en Wouters 2001, § 1. Ook volgens Parret is het niet altijd 
even inzichtelijk waarom de Commissie oordeelt dat al dan niet sprake is van verboden staats-
steun. Parret 2005, p. 1339.

1235 Luja 2002, p. 68.
1236 ‘Aangewezen bij de Raad’ wil niet zeggen dat de Raad zelf een uitzondering mag toestaan. Dat is 

zoals gezegd alleen voorbehouden aan de Commissie. De lidstaat mag wel aan de Raad vragen of 
hij een maatregel verenigbaar acht (art. 108, lid 2, VwEU). Dit is echter een zeer uitzonderlijke 
situatie.

1237 Verordening (EG) nr. 994/98 (PbEG 1998, L 142).
1238 Verordening (EG) nr. 1998/2006 (98/2006/EG) respectievelijk Verordening (EG) nr. 800/2008 (PbEG 

2008, L 214/3), art. 15.
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geen sprake is van een maatregel die de mededinging kan beïnvloeden.1239 Op grond van 
de de-minimisregeling wordt dus, bij fictie, aangenomen dat de steun het handelsverkeer 
tussen de lidstaten en de mededinging niet negatief beïnvloedt, als de steun onder de 
€ 200.000 blijft.1240 Een steunmaatregel valt alleen onder de de-minimisregeling indien 
de hoogte van de steun vooraf bepaalbaar is. De fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten vol-
doen niet aan deze voorwaarde, omdat het voordeel niet uit een vooraf vastgesteld abso-
luut bedrag bestaat en niet is gebonden aan een maximum.1241 Volgens A-G Kokott is dat 
ook de reden waarom de Vlaamse faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting geen de-
minimissteun vormen:1242

‘Ook al begunstigt de regeling familiale vennootschappen, zij voorziet niet in 
bepaalde grenzen voor de maximumomvang van deze ondernemingen noch in 
een maximumbedrag van de belastingvrijstelling, zodat zij met name niet als 
de-minimissteun kan worden beschouwd.’

8.6.4 Groepsvrijstellingsverordening: MKB-vrijstelling

De staat mag geen maatregelen treffen die de gemeenschappelijke markt schaden. Tege-
lijkertijd wordt erkend dat de situatie zich kan voordoen dat de markt suboptimale uit-
komsten oplevert en dat overheidsingrijpen geboden is. Een dergelijk ingrijpen moet niet 
onmogelijk worden gemaakt door het verbod op staatssteun. Voor dergelijke situaties 
heeft de Commissie op grond van art. 107, lid 3, VwEU in een Groepsvrijstellingsverorde-
ning opgenomen in welke situaties en onder welke voorwaarden de staat steun mag ver-
lenen. De gestelde voorwaarden moeten ervoor zorgen dat de steunmaatregelen aan de 
ene kant het probleem verhelpen en aan de andere kant zo veel mogelijk recht doen aan 
de gemeenschappelijke markt.1243 Voor de uitvoering van de vrijgestelde steunmaatrege-
len hoeft de Commissie geen goedkeuring te verlenen. Wel geldt een publicatieverplich-
ting.

Vanwege het belang van MKB-ondernemingen voor de werkgelegenheid en de economie 
in het algemeen en vanwege het feit dat juist MKB-ondernemingen vanwege marktfalen 
bijvoorbeeld moeilijk aan kapitaal kunnen komen, heeft de Commissie in de Groepsvrij-
stellingsverordening onder andere de MKB-vrijstelling ten behoeve van investeringen en 
werkgelegenheid opgenomen.1244 Op grond van deze verordening wordt op voorhand aan-
genomen dat de steun de interstatelijke handeling niet zal beïnvloeden. Steun die onder 
deze uitzondering valt is aan bepaalde grenzen verbonden en moet transparant worden 
verleend. Net als bij de de-minimisregeling geldt dus dat moet zijn voorzien in een pla-

1239 Op dit bedrag komt alle andere fiscale en niet-fiscale steun (zoals subsidies van gemeenten, pro-
vincies, overheidsinvesteringsbanken en dergelijke) in mindering. Bovendien moet het bedrag 
van het maximale voordeel vooraf bepaalbaar zijn en dient aan andere waarborgen te worden vol-
daan. De de-minimisregeling geldt niet voor de visserijsector en voor landbouwondernemingen 
die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten. Steun aan ondernemingen die 
in moeilijkheden verkeren, is ook van de werking van de de-minimisregeling uitgesloten. Er is 
sprake van een absolute grens. Zodra deze grens is overschreden, valt ook de eerste € 200.000 niet 
meer onder de de-minimisregeling.

1240 Luja is van mening dat de de-minimisregeling niet zou mogen worden gebaseerd op art. 107, lid 
3, onderdeel e, VwEU, onder andere omdat het HvJ EU heeft beslist dat ook een klein voordeel de 
mededinging kan beïnvloeden. Dit betekent niet dat hij van mening is dat de regeling moet wor-
den ingetrokken. Om effectiviteitsredenen moet zij volgens hem blijven bestaan. Luja 2002, p. 75-
76.

1241 Volgens Luja is dit een van de redenen waarom de de-minimisuitzondering zelden bruikbaar is 
voor fiscale faciliteiten. Luja 2010a, § 3.4.

1242 A-G Kokott in haar conclusie van 15 februari 2007, zaak C 464/05 (Geurts/Vogten), V-N 2007/24.19, 
pt. 48.

1243 Hessel & Neven 2001, p. 139.
1244 Verordening (EG) nr. 1998/2006 (98/2006/EG) respectievelijk Verordening (EG) nr. 800/2008 (PbEG 

2008, L 214/3), art. 15 en pt. 15.
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fond. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voldoen niet aan deze eis. Ook overigens zouden 
zij niet kwalificeren omdat voor de uitzondering bijvoorbeeld eisen worden gesteld aan 
het – gedurende enige tijd – behouden van de werkgelegenheid. Ook moet de steun wor-
den aangevraagd voordat tot de investering wordt overgegaan. Verder moet in geval van 
de overname van goederen van een bestaande onderneming sprake zijn van een onderne-
ming die reeds is gestaakt of anders zou worden gestaakt. Ten slotte worden de investe-
ring in aandelen niet aangemerkt als een kwalificerende investering. De conclusie is dat 
de uitzondering niet van toepassing is.

8.6.5 Zal het een en ander ook feitelijk leiden tot een staatssteunprocedure?

De vraag kan worden gesteld of het ooit tot een staatssteunprocedure zal komen. Ik ver-
wacht in ieder geval niet dat de Commissie uit zichzelf een onderzoek zal doen naar de 
faciliteiten die de bedrijfsopvolging binnen de familie trachten te waarborgen. Zij lijkt 
namelijk genegen te zijn om een bedrijfsopvolging binnen de familie soepel te benaderen. 
Mede vanwege haar aanbeveling om maatregelen te treffen voor de schenk- en erfbelas-
ting verwacht ik op dit punt geen enkel initiatief. De doorschuifregelingen bij leven in de 
winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer lijken mij evenmin maatregelen die snel aan 
een beoordeling van art. 107 VwEU onderworpen zullen worden, mede vanwege het feit 
dat zij relatief gezien niet tot een heel groot voordeel leiden.1245 Met betrekking tot de 
kwijtschelding van de belastingschuld in de aanmerkelijkbelangsfeer in de situatie 
waarin de aandelen krachtens schenking of erfrecht worden verkregen door een niet-
inwoner en voor de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting ligt dit anders. Weliswaar zal 
de Commissie waarschijnlijk geen initiatieven ter zake ontplooien, maar de kwestie kan 
wel aan de orde worden gesteld door een ondernemer die wordt benadeeld. Zeker omdat 
het kan gaan om aanzienlijke financiële voordelen, is het niet ondenkbaar dat dit zich een 
keer zal gaan voordoen. Zie over de mogelijkheid voor een ondernemer om een staats-
steunmaatregel die aan een concurrent is verleend aan te vechten nader § 8.7.

Of de Commissie of een concurrerende ondernemer actie zal ondernemen zou overigens 
niet van belang mogen zijn. De wetgever zou uit zichzelf namelijk geen staatssteunmaat-
regelen moeten treffen, omdat zij ertoe leiden dat tussen ondernemingen in Nederland 
verstoringen van het level playing field optreden.1246 In die zin is de kwalificatie of al dan 
niet sprake is van een verboden staatssteunmaatregel voor het voeren van een goed econo-
misch beleid eigenlijk niet van belang.

8.6.6 Conclusie

Of steunmaatregelen ook verboden staatssteunmaatregelen vormen, is ter beoordeling aan 
de Commissie. Aan het HvJ EU komt in deze slechts een marginale toets toe. Een maatre-
gel kan alleen verenigbaar zijn indien daarvoor in art. 107, lid 2 of 3, VwEU een voorzie-
ning is getroffen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kwalificeren niet voor deze uitzonde-
ringen. Dit betekent dat de vier eerder geconstateerde staatssteunmaatregelen ook verbo-
den staatssteunmaatregelen vormen. Dit betreft de ouder-kind-broer-zusvrijstelling 
(overdrachtsbelasting), de 5%-margeregeling voor beleggingsvermogen (schenk- en erfbe-
lasting), de doorschuifregeling in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer bij leven 
(inkomstenbelasting), en de kwijtschelding van de conserverende aanslag in de aanmer-
kelijkbelangsfeer (inkomstenbelasting). Het ligt niet in de verwachting dat de Commissie 
initiatief zal ondernemen om de maatregelen aan de kaak te stellen. Immers, de maatre-
gelen zijn bedoeld om de bedrijfsopvolging te bevorderen en de Commissie heeft bij her-

1245 Behoudens dan de mogelijkheid om in de aanmerkelijkbelangsfeer de aanmerkelijkbelanghef-
fing over het ondernemingsvermogen tot in het oneindige uit te stellen.

1246 Zie hierover ook § 13.4.5.2 en ter zake van de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting voor de 
waarde going concern ook § 14.4.3.4.
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haling erop aangedrongen dat lidstaten maatregelen treffen die de belastingheffing op 
bedrijfsoverdrachten mitigeren. Mogelijk dat een benadeelde ondernemer de kwestie aan 
de orde zal stellen. Zie hierover nader de volgende paragraaf.

8.7 PROCEDURELE GANG VAN ZAKEN STAATSSTEUN

De lidstaten zijn op basis van art. 108, lid 3, VwEU verplicht om een voorgenomen nieuwe 
steunmaatregel aan te melden bij de Commissie.1247 Dit hoeft alleen indien de maatregel 
een steunmaatregel vormt in de zin van art. 107, lid 1, VwEU.1248 Aanmelding hoeft niet 
plaats te vinden indien sprake is van een maatregel die is gebaseerd op een vrijstellings-
verordening. In die gevallen kan worden volstaan met een kennisgeving aan de Commis-
sie (§ 8.6). De Commissie doet onderzoek naar de aangemelde nieuwe maatregel en geeft 
uiteindelijk een beschikking af waarin zij aangeeft of al dan niet sprake is van onverenig-
bare (verboden) staatssteun.1249 De maatregel mag niet worden ingevoerd voordat de Com-
missie haar goedkeuring heeft gegeven. Deze zogenoemde standstill- of opschortingsbe-
paling beoogt te voorkomen dat met het VwEU strijdige steunmaatregelen worden inge-
voerd.1250

Indien een maatregel niet is aangemeld, of wel is aangemeld maar voor de gegeven goed-
keuring reeds is ingevoerd, is sprake van onrechtmatige staatssteun in de zin van art. 108 
VwEU. Deze onrechtmatige steun moet in beginsel – inclusief rente – worden teruggevor-
derd, ook als deze verenigbare staatssteun vormt in de zin van art. 107 VwEU.1251 Indien 
de steun echter op het moment van de verenigbaarheidsverklaring nog niet is teruggevor-
derd, oordeelde het HvJ EU in 2008 in de zaak CELF/SIDE voor het eerst dat terugvordering 
van de steun dan niet hoeft plaats te vinden.1252 Wel is de ondernemer ook in dat geval 
rente verschuldigd, omdat een latere verenigbaarheidsverklaring de onrechtmatigheid 
voor het verleden niet wegneemt.1253

1247 Voor de te onderzoeken bedrijfsopvolgingsfaciliteiten geldt dat indien en voor zover zij kwalifi-
ceren als staatssteun in de zin van het VwEU sprake is van nieuwe steun, omdat zij niet als zoda-
nig zijn goedgekeurd door de Commissie en ook niet bestonden op het moment dat Nederland 
lid werd van thans de Europese Unie.

1248 Zaak C-245/02 (Pearle).
1249 Om het mogelijk te maken voor de Commissie om toezicht uit te oefenen op het gebied van 

staatssteunmaatregelen, bestaan er ook procedurele bepalingen. Zie hierover uitgebreid Luja 
2002, § II.4. De regels hiervoor zijn onder andere vastgesteld in een verordening (hierna Verorde-
ning procedureregels). Verordening (EG) nr. 659/99 (PbEG 1999, L 83/1): Verordening van 22 maart 
1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het 
EG-verdrag (nu art. 108 VwEU). Zie voor een bespreking van deze verordening Slot 2000. Ter ver-
dere uitwerking van de procedures rond staatssteun heeft de Europese Commissie in 2004 een 
nieuwe verordening aangenomen. Verordening (EG) nr. 794/2004 (PbEU 2004, L 140/1), laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 271/2008, (PbEU 2008, L 82/1).

1250 Adriaanse 2007, p. 202.
1251 De terugvordering van de staatssteun en de rentevergoeding daarover moeten plaatsvinden op 

grond van regels van het nationale recht. De situatie kan zich voordoen dat op grond van het nati-
onale recht terugvordering van de steun en/of het eisen van een rentevergoeding niet mogelijk is. 
Op grond van de zaken Rewe en Comet mag het nationale recht de terugvordering effectief echter 
niet onmogelijk maken. Zaak C-33/76 (Rewe) en zaak C-45/76 (Comet).

1252 Zaak C-199/06 (CELF). Deze uitspraak van het HvJ EU is een van de vele gerechtelijke uitspraken 
in deze sinds 1992 lopende procedure. Inmiddels heeft het GvEA EU, overigens voor de derde 
keer, de verenigbaarheidsbeschikking van de Commissie vernietigd, zodat de staatssteun inmid-
dels weer onverenigbaar is. Zie voor een zeer lezenswaardig overzicht van deze nog steeds 
lopende procedure Adriaanse 2008b.

1253 Adriaanse vraagt zich af of het oordeel van het HvJ EU in de zaak CELF in alle gevallen recht doet 
aan het vereiste dat onrechtmatig verleende staatssteun moet worden teruggevorderd met als 
doel de voordelen bij de ondernemer die de steun heeft verkregen, volledig weg te nemen. Adri-
aanse 2008b, p. 335-340.
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Het doel van de terugvordering, inclusief rente, is om de situatie te herstellen tot de situ-
atie voordat de verboden steun werd verleend.1254 Hierdoor worden het verleende voor-
deel en de daardoor ontstane valse concurrentie geacht ongedaan te zijn gemaakt.1255 De 
terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun dient dus het belang van de onge-
stoorde economie. Mede daardoor zijn de mogelijkheden van verweer van de terugvorde-
ring beperkt.1256 Slechts in drie situaties mag terugvordering van de verboden steun ach-
terwege blijven: (1) de terugbetaling is absoluut onmogelijk bijvoorbeeld vanwege 
faillissement, (2) de Commissie heeft een gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat geen 
sprake was van een verboden steunmaatregel en (3) de Commissie heeft de onrechtmatige 
steun inmiddels als verenigbaar geoordeeld. In dit laatste geval moet, zoals hiervoor aan-
gegeven, wel rente worden vergoed. Dat de terugvordering slechts beperkt mogelijk is, 
blijkt ook uit het feit dat de eisen voor het slagen van een beroep op het vertrouwensbe-
ginsel zeer streng zijn.1257In de literatuur wordt dan ook aangegeven dat de kans dat dit 
beroep zal slagen zeer klein, zo niet illusoir, is.1258

Of sprake is van een steunmaatregel is zowel ter beoordeling van de Commissie als van de 
nationale rechter en de gemeenschapsrechter. Het HvJ EU heeft aangegeven dat de Com-
missie over geen enkele manoeuvreerruimte beschikt bij de beantwoording van de vraag 
of een maatregel al dan niet een steunmaatregel vormt.1259 De Commissie heeft, zoals zij 
zelf ook aangeeft, dan ook geen enkele discretionaire bevoegdheid bij haar beoordeling of 
sprake is van staatssteun.1260 Uitgangspunt is dus dat het begrip steun, hoe lastig de kwa-
lificatie daarvan ook kan zijn, een objectief gegeven is: indien aan de criteria is voldaan, 
is sprake van staatssteun.

Het oordeel of sprake is van onverenigbare staatssteun moet plaatsvinden door middel van 
een geëigende procedure waarvoor alleen de Commissie verantwoordelijk is.1261 Natio-

1254 Zie hierover uitgebreid Luja 2002, hoofdstuk 6 en Adriaanse 2006.
1255 Zaak T 459/93 (Siemens SA/Commissie). Volgens Luja zou het meer juist zijn om te kijken naar het 

materiële voordeel dat de ondernemer heeft genoten en het materiële nadeel dat de concurrent 
heeft geleden. Luja 2006, § 4. Zie ook Adriaanse 2008b, p. 335-340. Adriaanse is verder van mening 
dat door de terugbetalingsverplichting van ondernemers de overheid onvoldoende prikkels krijgt 
om geen verboden staatssteunmaatregelen in te voeren. Adriaanse 2006.

1256 Van den Tweel 2007, p. 367. Luja 1999, § 4 en § 7. Drijber 2004, p. 280. Den Ouden 2008. Luja 2006, 
§ 5. Van Hilten 1998, p. 21. Luja meent dat het HvJ EU zeer ver gaat met het stellen van eisen aan 
een gerechtvaardigd vertrouwen bij belastingplichtigen. Luja 1999, § 3. Adriaanse 2008a, p. 44.

1257 Bij de beoordeling of sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen wordt met het belang van de 
gemeenschap nadrukkelijk rekening gehouden. Een beroep op het vertrouwensbeginsel zal dan 
ook alleen slagen als de ondernemer zelf is nagegaan of de correcte beoordelingsprocedure is 
gevolgd indien de steunmaatregel op basis van een goedkeurende beschikking van de Commissie 
is verstrekt (zaak C-91/01 (Italië/Commissie), pt. 66 en zaak C-169/95 (Spanje/Commissie), pt. 53. 
Zie ook zaak C-199/06 (CELF), pt. 66-69). Een beroep wordt echter niet geaccepteerd als de onder-
nemer wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de Commissie geen goedkeurende beschik-
king had mogen afgeven. Aangezien alleen de Commissie een gerechtvaardigd vertrouwen kan 
opwekken, faalt een beroep op het vertrouwensbeginsel zelfs indien een lidstaat (zaak C-39/94 
(SFEI)) of de nationale rechter (zaak T-109/01 (Fleuren Compost/Commissie), AB 2004,411) heeft 
aangegeven dat geen sprake is van een verboden steunmaatregel.

1258 Van Hilten 1998, p. 21. In gelijke zin Adriaanse 2008a, p. 44; Den Ouden 2008 en Luja 1999, § 3. 
In de zaak CFM-regime aanvaardde de Commissie overigens wel een beroep op het vertrouwens-
beginsel, omdat zij eerder geen bezwaar had gehad tegen de enigszins vergelijkbare regeling voor 
de Belgische coördinatiecentra. Beschikking Commissie 17 februari 2003, zaak C (2003)568 def., 
PbEU L 180/52. Hierdoor bleef terugvordering van de onrechtmatig verleende steun in dat geval 
achterwege.

1259 Zaak C-295/97 (Piaggio), pt. 44 e.v.
1260 Beschikking Commissie 17 februari 2003, COM(2003)568 def., PbEG L 180/52.
1261 De Raad speelt ook een rol bij de beoordeling van verenigbare staatssteun. De Raad kan op grond 

van art. 108, lid 2, VwEU met eenparigheid van stemmen vanwege buitengewone omstandighe-
den een maatregel verenigbaar verklaren met de gemeenschappelijke markt. Bij mijn weten is er 
in de praktijk geen succesvol beroep gedaan op dit artikel.
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nale rechters en de Europese gemeenschapsrechter mogen dus geen uitspraken doen over 
de verenigbaarheid van de maatregel met het VwEU. Het verbod van art. 107, lid 1, VwEU 
heeft dus geen rechtstreekse werking.1262 Tegen de beschikking van de Commissie dat 
sprake is van onverenigbare staatssteun staat wel beroep open bij het GvEA EU en even-
tueel hoger beroep bij het HvJ EU. Ook benadeelde ondernemers die van mening zijn dat 
de Commissie ten onrechte de steun als verenigbaar heeft geoordeeld, kunnen beroep 
instellen bij het GvEA EU, ook als naar hun mening een binnenlandse concurrent wordt 
bevoordeeld.1263 Voorwaarde is dat de beschikking van de Commissie hen rechtstreeks en 
individueel raakt (art. 263 VwEU) en de marktpositie van de betrokkene wezenlijk wordt 
beïnvloed door de aan een concurrent verleende steun.1264 De toets van de rechter of de 
Commissie tot een juist oordeel is gekomen met betrekking tot haar kwalificatie tot al dan 
niet verboden staatssteun, betreft een marginale toets.

8.8 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de vraag of de bedrijfsopvolgingswetgeving in 
strijd is met het in het VwEU opgenomen verbod op staatssteun. Hiervoor is onder andere 
van belang dat ondernemingen een voordeel wordt geboden (voordeeleis) dat niet aan alle 
ondernemingen wordt verleend (selectiviteitseis). Van belang hierbij is dat zowel aan het 
voordeelvereiste als aan het selectiviteitsvereiste snel wordt voldaan. De selectiviteit kan 
overigens worden gerechtvaardigd door de aard en opzet van het belastingstelsel.

Met betrekking tot alle bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, behoudens de bedrijfsopvol-
gingslijfrente, is geconcludeerd dat aan het voordeelvereiste is voldaan. Dat in bepaalde 
situaties de kapitaalverschaffers van de onderneming het voordeel wordt gegeven (inkom-
stenbelastingfaciliteiten voor aanmerkelijkbelanghouders) of aan privépersonen (facilitei-
ten voor de schenk- en erfbelasting) doet daar naar mijn mening niet aan af. De faciliteiten 
zijn juist bedoeld om liquiditeitsproblemen bij de onderneming te voorkomen. Daarmee 
ziet de wetgever de gegeven faciliteiten zelf als een voordeel voor ondernemingen. Vervol-
gens is getoetst aan het selectiviteitsvereiste. Hierbij zijn drie faciliteiten als staatssteun-
maatregelen gekwalificeerd. Ten eerste is dit de ouder-kind-broer-zusvrijstelling, omdat 
deze alleen wordt verleend ter zake van een bedrijfsopvolging binnen een bepaalde fami-
liegroep. De tweede geconstateerde staatssteunmaatregel is de 5%-margeregeling voor 
beleggingsvermogen voor de schenk- en erfbelasting. Deze faciliteit wordt alleen verleend 
aan bepaalde ‘AB-ondernemingen’, waardoor de maatregel selectief is. Deze selectiviteit 
wordt niet gerechtvaardigd door de aard en opzet van het belastingstelsel, omdat het voor 
de heffing van schenk- en erfbelasting niet uitmaakt of het beleggingsvermogen in privé 
wordt gehouden of indirect via aandelen in een vennootschap. De derde staatssteunmaat-
regel is de conserverende aanslag in de aanmerkelijkbelangsfeer ter zake van een verkrij-
ging krachtens schenking of erfrecht van aandelen door een niet-inwoner. Het voor de 
inkomstenbelasting verleende uitstel levert bepaalde AB-ondernemingen een voordeel op 
en IB-ondernemingen niet. Met betrekking tot de kwijtschelding van de belastingschuld 

1262 Zaak 78/76 (Steinike).
1263 Zaak 120/73 (Lorenz), pt. 8. Deze private handhavingsmogelijkheden kunnen volgens Adriaanse 

bijdragen aan het voorkomen van verstoringen van de mededinging. Het is volgens hem onmo-
gelijk voor de Commissie om inzicht te krijgen in alle ingevoerde maatregelen van alle lidstaten. 
Juist benadeelde ondernemers kunnen de maatregelen onder de aandacht brengen door de nati-
onale rechter te vragen zich uit te spreken over de vraag of sprake is van onrechtmatige staats-
steun. Adriaanse 2006, p. 2-3. Zie voor een voorbeeld waarin de Commissie op de hoogte kwam 
van een vermoedelijke steunmaatregel door berichten uit de pers zaak C-351/98 (Spanje/Commis-
sie (Plan Renove Industrial)), pt. 5.

1264 Zie o.a. zaken 25/62 (Plaumann/Commissie), C-198/91 (Cook/Commissie), C-78/03 P (Commissie/
Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum), C-169/84 (Cofaz e.a./Commissie) en C-260/05 P 
(Sniace), NJ 2008, 90. Bij individueel afgegeven beschikkingen wordt aan de eisen van rechtstreeks 
en individueel geraakt zijn sneller voldaan dan bij algemene verordeningen. Slot 2000, p. 16. Zie 
over rechtstreeks en individueel geraakt zijn nader Lenaerts & Arts 2003, nrs. 275-293, p. 208 e.v.
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in de aanmerkelijkbelangsfeer in de situatie waarin de aandelen door een niet-inwoner 
worden verkregen, is niet geheel duidelijk of sprake is van een selectieve maatregel. Ener-
zijds kan worden gesteld dat de kwijtschelding afwijkt van het normale stelsel, omdat het 
de vermogenswinst die in Nederland is behaald onbelast laat. Anderzijds wordt deze 
kwijtschelding verleend aan alle bv’s in Nederland met geëmigreerde aandeelhouders. 
Met betrekking tot dit laatste streeft Nederland er overigens naar zijn heffingsrecht uit te 
breiden indien de andere verdragsstaat effectief niet tot heffing over de vermogensaanwas 
na emigratie overgaat. Daarmee komt de kwijtschelding staatssteunrechtelijk meer onder 
druk te staan. De kwijtschelding is in ieder geval wel een selectieve maatregel voor zover 
de eis wordt gesteld dat de aandelen moeten worden geschonken aan een werknemer die 
minimaal drie jaar in de bv werkzaam is. Aangezien voor deze faciliteiten geen in het 
VwEU voorziene uitzondering van toepassing is, vormen de maatregelen ook verboden 
staatssteun.

Of de Commissie ter zake actie zal ondernemen, valt te betwijfelen aangezien zij zelf de 
staten heeft opgeroepen maatregelen te treffen ter zake van de belastingheffing bij een 
bedrijfsopvolging. Dit zou overigens niet van belang mogen zijn. De wetgever zou uit zich-
zelf dergelijke maatregelen niet moeten treffen, omdat zij ertoe leiden dat tussen onder-
nemingen in Nederland verstoringen van het level playing field optreden. In die zin is de 
kwalificatie of al dan niet sprake is van een verboden staatssteunmaatregel voor het voeren 
van een goed economisch beleid eigenlijk niet van belang.
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9 Gelijkheidsbeginsel als rechtsbeginsel: vrijstellingen

9.1 INLEIDING

9.1.1 Algemeen

Bij het tot stand brengen van wetten zal volgens de nota Zicht op wetgeving sterk op de 
rechtmatigheid van de wet worden gelet. Hierbij moet onder andere recht worden gedaan 
aan de Grondwet, en dus ook aan het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW.1265 Burgers moe-
ten erop kunnen vertrouwen en mogen ook van de wetgever verlangen dat hij zich bij het 
maken van formele wetgeving houdt aan het gelijkheidsbeginsel. Niessen verwoordt dit 
als volgt:1266

‘Het [gelijkheidsbeginsel] geeft een ieder recht zich op de wet te beroepen en 
aanspraak op gelijke behandeling door het bestuur; maar het heeft ook een als 
emancipatoir gekenschetste zijde: burgers en groepen van burgers mogen van 
de wetgever verlangen dat hen niet zonder goede reden een minder goede 
behandeling ten deel valt dan andere burgers en groepen van burgers.’

De wetgever zal er dus voor moeten zorgdragen dat de wetgeving in overeenstemming is 
met art. 1 GW; art. 1GW is immers aan hem gericht. Bij de toetsing van de bedrijfsopvol-
gingswetgeving aan art. 1 GW is dus niet van belang hoe de rechter zou oordelen, maar 
hoe de wetgever uit zichzelf had moeten handelen.1267

9.1.2 Inbreuk op het gelijkheidsbeginsel moet afdoende worden gemotiveerd

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten vormen instrumentele maatregelen. In § 2.4 is aangegeven 
dat het gebruik van instrumentele belastingmaatregelen is toegestaan, mits zij, kort 
gezegd, niet in strijd komen met de intrinsieke waarden van het recht. De instrumentele 
maatregel mag dus ook niet in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW. Alleen 
indien aan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een afdoende rechtvaardigingsgrond ten grond-
slag ligt, kan de maatregel vanuit het gelijkheidsbeginsel bezien worden geaccepteerd.1268 
Rijkers stelt bijvoorbeeld dat:1269

‘(…) instrumentele regelingen die niet of nauwelijks op hun gepretendeerde 
economisch gevolg zijn onderzocht of getoetst en dat gevolg niet of mogelijk 
niet hebben, (…) dan enkel een bepaalde groep [bevoordelen]  (…) in strijd 
[komen] met de belofte die schuil gaat achter het gelijkheidsbeginsel van art. 1 
GW.’

1265 Zie ook § 2.2.1.
1266 Niessen 2009, § 1.
1267 Zie ook § 1.4.6.3. 
1268 Zie ter zake van het treffen van faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting in gelijke zin Zwem-

mer 2000, § 3 en De Haan 2007, p. 177. 
1269 Rijkers 2008a.
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In § 2.4.5 is gemotiveerd aangegeven dat van een afdoende rechtvaardigingsgrond sprake 
is indien (1) zich een probleem voordoet voor de collectieve materiële welvaart dat wordt 
veroorzaakt door marktfalen (noodzaak) en (2) de gekozen maatregel op een effectieve en 
proportioneel doelmatige wijze bijdraagt aan het oplossen van dat probleem; ‘iedereen’ 
lijdt in economische zin onder het probleem en ‘iedereen’ profiteert in economische zin 
van de getroffen maatregel. Van de te onderzoeken bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zal wor-
den onderzocht of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Voorafgaand aan deze twee toet-
sen zal overigens eerst moeten worden vastgesteld dat sprake is van een ongelijke behan-
deling van gelijke gevallen, of van een ongelijke behandeling van ongelijke gevallen die 
verder gaat dan de mate van hun ongelijkheid.

9.1.3 Te onderzoeken bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten maken zowel onderscheid tussen ondernemers en niet-
ondernemers als tussen ondernemers onderling. Het gaat dit onderzoek te buiten om 
ieder verschil dat wordt veroorzaakt door een bedrijfsopvolgingsfaciliteit te onderwerpen 
aan een toets aan het gelijkheidsbeginsel. Zo is het proefschrift van De Haan ‘alleen nog 
maar’ gericht op het gelijkheidsbeginsel en bedrijfsvermogen in de SW 1956.1270 De fis-
caal (on)gelijke behandeling van bedrijfsvermogen in de inkomstenbelasting en de over-
drachtsbelasting blijft in haar proefschrift bijvoorbeeld buiten beschouwing. Het onder-
zoek zal noodgedwongen moeten worden ingeperkt. Bovendien roept niet ieder verschil 
een even evidente spanning op met het gelijkheidsbeginsel ex art. 1 GW. Indien een dui-
delijke spanning ontbreekt, blijft een bespreking van dit verschil op deze plaats achter-
wege.

De faciliteiten die op voorhand de meeste spanning met het gelijkheidsbeginsel oproe-
pen, zijn de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting en de ouder-kind-broer-zusvrij-
stelling voor de overdrachtsbelasting. Het zijn dan ook deze faciliteiten die in dit hoofd-
stuk het onderwerp van het onderzoek vormen.1271 Aan de inbreuk die de doorschuifre-
gelingen maken op het draagkrachtbeginsel wordt aandacht besteed in hoofdstuk 10. Ter 
motivering dient het volgende.
1. De heffing van schenk- en erfbelasting is gebaseerd op het draagkrachtbeginsel (zie 

§ 9.1.4.2 hierna). De vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting zorgen ervoor dat 
een verkrijging krachtens schenking of erfrecht bij ondernemers grotendeels onbelast 
blijft, waar dat bij verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen niet het geval is. Bij de 
ene belastingplichtige wordt de draagkrachtvermeerdering dus wel in de heffing 
betrokken en bij de andere niet, hetgeen leidt tot een ongelijke behandeling. Onder-
zocht moet worden of voor deze ongelijke behandeling een afdoende rechtvaardiging 
bestaat.1272 Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen verkrijgers van onderbedelings-
vorderingen en verkrijgers van ondernemingsvermogen, wordt niet apart onderzocht. 

1270 De Haan 2007.
1271 Aan de betalingsregelingen voor de schenk- en erfbelasting besteed ik slechts marginaal aan-

dacht. Zie hiervoor uitgebreid De Haan 2007, § 5.3.1.3.
1272 In de literatuur is de vraag of de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting in strijd komen met 

het gelijkheidsbeginsel al vaker opgeworpen. Ik noem in alfabetische volgorde: Blokland 2001, 
§ 12 en Blokland 2002, § 10; Van den Dool & Heithuis 2009, p. 28; De Haan 2007, p. 171-178. Haar 
conclusie is dat de verhoging van de vrijstelling van 50% naar 60% en uiteindelijk naar 75% in 
strijd is met het gelijkheidsbeginsel en dat de rechter op dat punt ook zal ingrijpen. Zie ook De 
Haan 2009 waarin zij ingaat op de verdere verhoging van het vrijstellingspercentage van 75 naar 
– het destijds voorgestelde – 90; Jansen 2005a, § 7.4; Meussen 2004; Van Rijn 2000, § 2; Sonneveldt 
2009, § 4; Stevens 2004a, § 4.2, Stevens 2007, § 7.2 en Stevens 2009, § 10; S.A. Stevens 2005a, 
§ 7.2.3 en, zij het met een terughoudende oproep naar de rechter, S.A. Stevens 2010, § 2.2; Van 
Vijfeijken 2009b, § 3.2 en Van Vijfeijken 2011, met een sterke oproep aan de rechter dat hij de 
wetgever moet dwingen de vrijstelling nader te onderbouwen; De Wijkerslooth-Lhoëst 2010, 
§ 3.7; Zwemmer 2000, p. 144 en Zwemmer 2004, p. 345. Ook ik heb deze kwestie al eerder aan de 
orde gesteld in o.a. Hoogeveen 2004, § 1.4 en Hoogeveen 2005a, § 6.3.1.
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Het alleen financieren van ondernemingen is volgens de wetgever onvoldoende om 
verkrijgers van onderbedelingsvorderingen in de vrijstellingen te laten delen. Mijn 
stelling is dat het onderscheid dat de vrijstellingen maken tussen erfrechtelijke verkrij-
gers onderling daarmee voldoende gerechtvaardigd is.1273 Beter gezegd, het is geen 
ander onderscheid dan het onderscheid dat wordt aangebracht tussen alle overige ver-
krijgers van ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen.1274 De verschil-
len die bestaan tussen een IB-ondernemer en een aanmerkelijkbelanghouder voor de 
toepassing van deze faciliteiten blijven eveneens onbesproken, omdat de meeste ver-
schillen geen evidente spanning met het gelijkheidsbeginsel oproepen.1275 Hierbij is 
onder andere van belang dat met ingang van 1 januari 2010 het bedrijfspand dat door 
de aanmerkelijkbelanghouder ter beschikking wordt gesteld, kwalificeert als onderne-
mingsvermogen. Hiermee is een belangrijk verschil tussen de IB-ondernemer en de AB-
ondernemer weggenomen.1276 Tevens is de vrijstelling over het beleggingsvermogen in 
de bv versoberd. Tot 1 januari 2010 werd in geval van een bv de vrijstelling ook ver-
leend voor beleggingsvermogen tot een maximum van 15% van de waarde van de aan-
merkelijkbelangaandelen.1277 Thans bedraagt deze marge maximaal 5% van de waarde 
van het ondernemingsvermogen in de bv. Ondanks deze versobering kan in absolute 
zin het voordeel groot zijn. In die zin zou een toetsing aan het gelijkheidsbeginsel wel 
passend zijn. Van deze beleggingsmarge is in hoofdstuk 8 echter al geconcludeerd dat 
zij moet vervallen omdat deze in economisch opzicht leidt tot een ongelijkheid tussen 
IB-ondernemers en AB-ondernemers. Met deze conclusie wordt op deze plaats volstaan. 
Mede vanwege het overzicht is ervoor gekozen om de verschillen tussen beide soorten 
ondernemers – overigens summier – te bespreken in hoofdstuk 11 dat handelt over de 
afstemmingsverschillen die bestaan tussen de verschillende faciliteiten. Zie § 11.2.4.

2. De overdrachtsbelasting is niet gebaseerd op het draagkrachtbeginsel (zie § 9.1.4.3). 
Voor die belasting is de maatstaf van heffing de verkrijging van een onroerende zaak. 
Als dat de maatstaf van heffing is, zou dit vanuit het gelijkheidsbeginsel bezien moeten 
betekenen dat iedere verkrijging van een onroerende zaak in beginsel belast is met 
overdrachtsbelasting. De ouder-kind-broer-zusvrijstelling leidt ertoe dat de verkrijging 
van een onroerende zaak onder bepaalde voorwaarden wordt vrijgesteld, mits sprake 
is van een bedrijfsopvolging en de verkrijger behoort tot een bepaalde familiegroep. 
Voor dit gemaakte onderscheid moet een afdoende rechtvaardiging bestaan. Onder-
zocht zal worden of dit het geval is.

1273 De Haan is van mening dat de wetgever op juiste gronden heeft kunnen beslissen tussen beide 
soorten erfgenamen een onderscheid aan te brengen. De Haan 2007, p. 178-182. In HR 27 novem-
ber 2009, BNB 2010/209 oordeelde de Hoge Raad overigens dat de voorwaardelijke invorderings-
vrijstelling niet van toepassing is op de verkrijging van een onderbedelingsvordering die verband 
houdt met een zogenoemd NSW-landgoed (art. 7, lid 1, NSW).

1274 De Haan komt na een uitgebreide analyse tot dezelfde conclusie. De Haan 2007, p. 178-182. Dit 
neemt niet weg dat het aangebrachte verschil ertoe kan leiden dat de vrijstellingen economisch 
contraproductief werken. Hieraan wordt aandacht besteed in § 14.4.3.3. Indien de enkele finan-
ciering van een onderneming voldoende zou zijn voor het verkrijgen van de vrijstelling, zou ove-
rigens al het vermogen dat aan een onderneming ter beschikking wordt gesteld moeten kwalifi-
ceren. De vrijstellingen zijn echter alleen bedoeld om een bedrijfsopvolging te faciliëren. 

1275 Ook de Hoge Raad is van mening dat ter zake van de faciliteiten voor de heffing van schenk- en 
erfbelasting de IB-ondernemer en de ‘AB-ondernemer’ als gelijke gevallen zijn aan te merken. In 
HR 14 juli 2000, BNB 2000/306 is met betrekking tot de waardering van een IB-onderneming en 
aanmerkelijkbelangaandelen beslist dat sprake is van gelijke gevallen, zodat ook de waardering 
op gelijke wijze moet plaatsvinden. Dat sprake is van gelijke gevallen leidt de Hoge Raad onder 
andere af uit de omstandigheid dat de wetgever ook voor bedrijfsopvolgingsfaciliteiten beide 
soorten ondernemers als gelijke gevallen heeft gezien (r.o. 3.10).

1276 Overigens bestaat er nog wel een verschil voor zover sprake is van een pand in gemengd gebruik 
dat tot het privévermogen van de IB-ondernemer behoort. Zie § 11.2.4.

1277 Volgens Rechtbank Den Haag 20 november 2008, V-N 2009/13.2.4 is de 15%-marge niet in strijd 
met het gelijkheidsbeginsel. Tegen de uitspraak is beroep in cassatie ingesteld. Het cassatiemiddel 
richt zich echter niet tegen het oordeel van de rechtbank ter zake van de 15%-marge. De Hoge 
Raad heeft hierover dan ook geen uitspraak gedaan (HR 9 juli 2010, BNB 2010/286).
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3. De doorschuifregelingen blijven in dit hoofdstuk onbesproken, omdat een concrete 
vergelijking met andere belastingplichtigen moeilijk te maken is, gegeven de wijze 
waarop in de Wet IB 2001 het te belasten inkomen is gedefinieerd. Dit neemt niet weg 
dat het vanuit het draagkrachtbeginsel bezien zowel onjuist is om het inkomen van 
ondernemers en andere belastingplichtigen verschillend vast te stellen (§ 2.3.3), als dat 
het onjuist is dat de ene belastingplichtige de mogelijkheid krijgt om de belastinghef-
fing uit te stellen en door te schuiven naar een ander subject, waar andere belasting-
plichtigen dat niet kunnen.1278 De doorschuifregelingen maken daarmee inbreuk op 
het draagkrachtbeginsel en dus ook op het gelijkheidsbeginsel. Of voor deze inbreuk 
op het draagkrachtbeginsel een rechtvaardiging bestaat, wordt onderzocht in hoofd-
stuk 10.

9.1.4 Norm waaraan wordt getoetst

9.1.4.1 Inleiding
Om te kunnen beoordelen of de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting en de over-
drachtsbelasting in overeenstemming zijn met het gelijkheidsbeginsel moet een norm 
bestaat waaraan getoetst kan worden of het gelijkheidsbeginsel is geschonden. Voor de 
schenk- en erfbelasting is de norm de draagkrachtvermeerdering (§ 9.1.4.2) en voor de 
overdrachtsbelasting de verkrijging van een onroerende zaak (§ 9.1.4.3).

9.1.4.2 Schenk- en erfbelasting: draagkrachtvermeerdering
De rechtsgrond van de schenk- en erfbelasting is niet geheel duidelijk.1279 In zijn toe-
spraak van 14 april 2008 aan de Universiteit van Tilburg lijkt de staatssecretaris van 
mening te zijn dat het draagkrachtbeginsel als leidend beginsel voor deze heffingen moet 
worden gezien.1280 In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot herziening van 
de SW 1956 met ingang van 1 januari 2010 wordt eveneens het draagkrachtbeginsel als 
rechtsgrond genoemd. Verder worden als redenen gegeven dat het legitiem kan zijn belas-
ting te heffen over vermogen dat iemand zonder inspanning ten deel valt, de budgettaire 
noodzaak van de belastingen en het feit dat de heffing economisch minder verstorend 

1278 Het feit dat werknemers jaarlijks over hun inkomen in de heffing worden betrokken, terwijl aan-
merkelijkbelanghouders hun heffing tot in het oneindige kunnen uitstellen, is ook een van de 
argumenten geweest waarmee de wetgever het afschaffen van de doorschuifregeling op beleg-
gingsvermogen in de aanmerkelijkbelangsfeer heeft gemotiveerd. Zie Kamerstukken II, 2009-
2010, 31 930, nr. 76, p. 8 en Kamerstukken I, 2009-2010, 31 930, nr. F, p. 13. Overigens bestaat 
hierop wel één uitzondering. De overgang onder algemene titel van een aandelenoptierecht 
wordt op grond van art. 10a, lid 4, Wet LB 1964 niet als een vervreemding aangemerkt. De claim 
op de aandelen wordt doorgeschoven naar de verkrijgers onder algemene titel.

1279 Zie over mogelijke rechtsgronden uitgebreid Van Nispen tot Sevenaer 1969; Schuttevâer & Zwem-
mer 1998, p. 59-62 en Ydema 2006. Zie voor een overzicht van de mogelijke rechtsgronden ook 
Oliemans & S.A. Stevens, § 2. Verder wordt verwezen naar P.T. de Beer 2007. In deze bijdrage geeft 
De Beer vanuit een meer economische benadering aan dat successiebelastingen kunnen dienen 
als herverdelingsmiddel. Probleem is dat burgers de heffing veelal als onrechtvaardig zullen 
beschouwen. Vanuit hun particularistische uitgangspunt moet geen heffing plaatsvinden omdat 
de erflater niets anders doet dan zijn erfgenamen verzorgd achterlaten. Dit zou niet bestraft moe-
ten worden met belastingheffing. Volgens de schrijver is heffing vanuit een meer universeel 
standpunt bezien echter uiterst gerechtvaardigd. Het gaat namelijk om onverdiend inkomen, dat 
onevenredig ten goede komt aan welgestelde burgers in een levensfase waarin zij zich op het top-
punt van hun financiële mogelijkheden bevinden. Zie hierover ook uitgebreid Gale & Slemrod 
2001.

1280 De integrale tekst van de toespraak van 14 april 2008 is gepubliceerd op: http://www.rijksover-
heid.nl/Actueel/Toespraken/Jan_Kees_de_Jager/2008/04/
De_Wet_schenk_en_erfbelasting_evenwichtiger_eenvoudiger. Zie voor een verslag van het gast-
college Van Bommel & De Pagter 2008. Hierna gastcollege.
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werkt dan heffingen op inkomsten en arbeid.1281 In de nota naar aanleiding van het ver-
slag is nogmaals aangegeven dat zowel de vermeerdering van de draagkracht als de 
bevoorrechte verkrijging als rechtvaardigingsgronden te onderscheiden zijn.1282 Hieruit 
blijkt dat vooral het beginsel van de bevoorrechte verkrijging en het draagkrachtbeginsel 
als leidende beginselen voor de heffing van een successiebelasting worden gezien.1283

Het draagkrachtbeginsel dringt zich van deze twee beginselen naar mijn mening het 
meest op als grondslag voor de schenk- en erfbelasting.1284 Immers, de verkregen schen-
king of erfenis verhoogt de draagkracht van de verkrijger. Niet valt in te zien waarom een 
draagkrachtvermeerdering ontstaan als gevolg van arbeid, winst uit onderneming of een 
vermogenswinst wel tot de draagkracht zou moeten worden gerekend en een erfenis 
niet.1285 Dit neemt niet weg dat de SW 1956 wel enkele elementen bevat die de gedachte 
ondermijnen dat de belasting is gesteund op het draagkrachtbeginsel.1286 Zo is ervan afge-
zien de belastingheffing (mede) afhankelijk te maken van de woonplaats van de verkrij-
ger. Nog steeds is de woonplaats van de schenker of erflater het leidende beginsel, terwijl 
deze woonplaats er voor de heffing bij de verkrijger vanuit de draagkrachtgedachte niet 
toe doet.1287

Het beginsel van de bevoorrechte verkrijging houdt in dat heffing van schenk- en erfbe-
lasting moet plaatsvinden omdat de verkrijger een onverwachte meevaller ontvangt. Naar 
mijn mening valt op dit beginsel als rechtsgrond voor een successiebelasting het nodige 
af te dingen. Of een bate al dan niet verwacht is, maakt ten eerste niet dat de draagkracht 

1281 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 2. Budgettaire redenen liggen altijd als (mede)reden 
aan een belasting ten grondslag. De enkele reden dat de overheid geld nodig heeft, is echter geen 
rechtvaardiging voor het heffen van een bepaalde belasting. Gemotiveerd moet worden waarom 
juist voor die heffing is besloten. In gelijke zin Ydema 2007 met betrekking tot de heffing van 
overdrachtsbelasting (zie ook § 9.1.4.3). Zou dat niet het geval zijn, dan zou de wetgever naar wil-
lekeur belastingen kunnen invoeren; bijvoorbeeld naar geslacht, haarkleur of naar het dragen 
van bepaalde hoofddeksels. Ik laat deze opgegeven reden op deze plaats dan ook verder buiten 
beschouwing. Met betrekking tot de opmerking dat successiebelastingen minder verstorend wer-
ken dan heffingen op inkomsten uit arbeid en winst kan worden opgemerkt dat aangezien voor 
de verkrijging van ondernemingsvermogen grote vrijstellingen worden verleend, juist van deze 
vrijstellingen een grote verstorende werking lijkt uit te gaan. Zie hierover nader § 14.4.3. Zie voor 
de vraag of het heffen van successiebelasting een zo min mogelijk verstorende werking heeft, P.T. 
de Beer 2007 en Van Gilst, Nijboer & Caminada 2008.

1282 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 6.
1283 Zie ook Cursus Belastingrecht (Successiewet), onderdeel 0.0.4.
1284 Van Vijfeijken 2004, § 2. Zie ook Rijkers 2009a.
1285 Zie hierover ook § 2.3.3.
1286 Dijk 1956; Schuttevâer & Zwemmer 1998, p. 59-62; Cursus Belastingrecht (Successiewet), onderdeel 

0.0.4; Van Vijfeijken 2004, § 1. De Boer 2008.
1287 Sonneveldt & Kroon en Van Vijfeijken concluderen dat het enige aanknopingspunt voor de hef-

fing de woonplaats van de verkrijger zou moeten zijn. Vanuit het draagkrachtbeginsel bezien, is 
dat het meest wenselijk. Sonneveldt & De Kroon 2008, § 5.2 en Van Vijfeijken 2004, § 3.1. Zie ook 
Van Mens 2001; Rijkers & Van Vijfeijken 2010, p. 256 en Van der Weerd-van Joolingen 2009.
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van de verkrijger in meer of mindere mate is toegenomen.1288 Ten tweede spruit het 
beginsel van de bevoorrechte verkrijging voort uit de gedachte dat aan de bate geen 
enkele inspanning ten grondslag ligt.1289 Murphy & Nagel merken ter zake op:1290

‘(…) the idea that a large gratuitous receipt should not be taxed seems absurd: 
It would mean that the person who works, gives up leisure, and contributes to 
economic life must share in society’s collective burdens, while the person who 
gains a windfall without doing anything need not.’

Het te berde brengen van dit beginsel doet ten derde enigszins willekeurig aan omdat dit 
beginsel geen rol speelt bij bijvoorbeeld de heffing over inkomen uit arbeid. Of arbeidsin-
komen is behaald door veel en hard te werken of juist door weinig inspanning, maakt niet 
uit voor de omvang van de heffing van inkomstenbelasting. Vanuit de draagkrachtge-
dachte is dat juist; vanuit het beginsel van de bevoorrechte verkrijging echter niet.1291 
Immers, dat beginsel zou er juist toe moeten leiden dat inkomen waarvoor men heeft 
moeten ‘zweten’ lager belast zou moeten worden dan inkomen dat met één pennenstreek 
wordt behaald.1292 Ten slotte is het beginsel van de bevoorrechte verkrijging voor de bepa-
ling van het subject en de grondslag niet van belang indien men met het draagkrachtbe-
ginsel al voor anker is gegaan.1293 Naar mijn mening kan het beginsel dan ook niet worden 
geaccepteerd als rechtsgrond voor de heffing van successiebelasting.1294

1288 Zie Van Vijfeijken 2004, § 1. Dit ligt mogelijk anders met betrekking tot de langstlevende partner 
die door het overlijden van zijn partner zijn vermogen weliswaar ziet toenemen, maar dit waar-
schijnlijk niet als zodanig zal ervaren. Zie Van Nispen tot Sevenaer 1967, p. 46 en 133, die zich 
afvraagt of de sociale positie van de langstlevende wel verbetert. Dit argument lag mede ten 
grondslag aan het voorstel van een ruime meerderheid van de Werkgroep Moltmaker om een 
algehele partnervrijstelling in te voeren (Rapport Moltmaker 2000, § 3.1.8) dat in eerste instantie 
ook door het kabinet werd onderschreven (Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1 (Kabinets-
standpunt over het Rapport Moltmaker, opgenomen in V-N 2001/33.3)). Zie voor kritiek Van Vijf-
eijken 2001. Zij heeft geen bezwaar tegen een verruiming van de partnervrijstelling, maar wel 
tegen een algehele vrijstelling van de langstlevende. Volgens haar valt niet in te zien waarom een 
langstlevende die bijvoorbeeld € 20 miljoen erft geheel van successiebelasting vrijgesteld zou 
moeten worden. Vanuit theoretisch oogpunt is volgens haar slechts een verzorgingsvrijstelling 
gerechtvaardigd. Zie ook Van Vijfeijken 2004, § 4.3 en Van Vijfeijken 2008b, § 2. In andere zin 
Zwemmer 2007.

1289 Het argument van de onverwachte verkrijging en het argument dat geen arbeid aan de verkrij-
ging ten grondslag ligt, zijn niet één op één uitwisselbaar, maar leiden beide tot de gedachte dat 
heffing gerechtvaardigd is over vermogen dat iemand zomaar in de schoot geworpen krijgt.

1290 Murphy & Nagel 2002, p. 147. Van Nispen tot Sevenaer geeft aan dat het in de rede zou liggen om 
juist in een dergelijk geval inbreuk te maken op het eigendomsrecht van de verkrijger. Van Nis-
pen tot Sevenaer 1969, p. 44.

1291 In de literatuur wordt wel verdedigd dat de gegeven redenering tot een tarief van 0% zou moeten 
leiden voor de verkrijging van een directe verwant aangezien de verkrijger het zelden als een ver-
rassing zal ervaren dat hij iets verkrijgt. Van Nispen tot Sevenaer 1969, p. 41. In gelijke zin Juch 
2008. Vanuit het draagkrachtbeginsel bezien, is het echter juist dat het tarief geen 0% bedraagt. 
Zie ook Van Vijfeijken 2004, § 4.2.

1292 Een en ander zou ook praktisch onuitvoerbaar zijn, terwijl het om doelmatigheidsredenen toe-
passen van een grovere benadering hoofdzakelijk willekeur met zich zou meebrengen.

1293 Rijkers 2009a.
1294 Het beginsel van de bevoorrechte verkrijging kan mogelijk wel een rechtvaardiging opleveren 

voor het feit dat er voor de heffing van schenk- en erfbelasting verschillende tarieven bestaan die 
afhankelijk zijn van de mate van verwantschap tussen de erflater en de schenker en de verkrijger. 
De veronderstelling is dat ouders en kinderen het meest verwant zijn, zodat daarvoor het laagste 
tarief geldt. Volgens Van Vijfeijken rechtvaardigt het ‘Familienprinzip’ een onderscheid in tarie-
ven. Van Vijfeijken 2004, § 4.2. Zie ook Rijkers & Van Vijfeijken 2010, p. 258. Volgens De Beer kan 
het feit dat partners en kinderen minder belasting afdragen dan verdere verwanten en niet-ver-
wanten worden gezien als een compromis tussen het particularistische en het universalistische 
principe. Hij vraagt zich overigens af of dit een geslaagd compromis is. P.T. de Beer 2007, p. 300.
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Alles overziende, meen ik dat het draagkrachtbeginsel zich als meest overtuigende rechts-
grond aandient en ook zou moeten aandienen (zie § 2.3.3). Het draagkrachtbeginsel wordt 
door mij dan ook als rechtsgrond voor de heffing van schenk- en erfbelasting aanvaard. 
De vrijstellingen zorgen ervoor dat de ene belastingplichtige wel wordt belast over zijn 
draagkrachtvermeerdering en de andere niet. De draagkrachtvermeerdering is dan ook de 
norm waaraan getoetst zal worden of de vrijstellingen in overeenstemming zijn met het 
gelijkheidsbeginsel.

9.1.4.3 Overdrachtsbelasting: de verkrijging van een onroerende zaak
De overdrachtsbelasting wordt geheven over de verkrijging van een onroerende zaak naar 
een vast tarief van 6%. Aan deze belasting lijken alleen budgettaire redenen ten grondslag 
te liggen.1295 Indien de overdrachtsbelasting als een consumptiebelasting wordt gezien en 
de mate van consumptie als een vorm van heffing naar draagkracht, zou met enige goede 
wil in de overdrachtsbelasting een heffing naar draagkracht kunnen worden gevonden. 
Daar staat tegenover dat huurders niet in de heffing van overdrachtsbelasting worden 
betrokken. Het is verder geen heffing naar draagkracht van vermogen, aangezien bij de 
heffing geen rekening wordt gehouden met de voor de verkrijging van de onroerende 
zaak aangegane schuld. Ten slotte is de overdrachtsbelasting geen heffing naar draag-
kracht van inkomen, omdat zelfs belasting wordt geheven indien het inkomen negatief 
is. De conclusie is dat het draagkrachtbeginsel niet aan de heffing van overdrachtsbelas-
ting ten grondslag ligt.1296 Dit betekent dat voor de beoordeling van de vraag of de ouder-
kind-broer-zusvrijstelling in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel aan een 
andere maatstaf dan de draagkracht moet worden getoetst. In beginsel is iedere verkrij-
ging van een onroerende zaak belast met overdrachtsbelasting. De ouder-kind-broer-zus-
vrijstelling leidt er echter toe dat een bepaalde groep belastingplichtigen ter zake van de 
verkregen onroerende zaak niet in de heffing wordt betrokken. De verkrijging van de 
onroerende zaak is dan ook de norm waaraan wordt getoetst of overeenstemming bestaat 
met het gelijkheidsbeginsel.

9.1.5 Indeling van het hoofdstuk

Of sprake is van gelijke gevallen die ongelijk worden behandeld, dan wel ongelijke geval-
len die onevenredig verschillend worden behandeld en of voor een eventuele ongelijke 
behandeling een rechtvaardiging bestaat, moet worden beoordeeld vanuit de doelstelling 
van de faciliteiten. Vandaar dat iedere toets van een faciliteit aan het gelijkheidsbeginsel 
vooraf wordt gegaan door een onderzoek naar de doelstelling van de te beoordelen facili-
teit, een en ander aan de hand van een weergave van de chronologische ontwikkeling van 
de desbetreffende faciliteit. In § 9.2 zal de doelstelling van de vrijstelling van schenk- en 
erfbelasting voor het verschil tussen de hogere liquidatiewaarde en de lagere waarde 
going concern worden gegeven. Vervolgens wordt in § 9.3 deze vrijstelling getoetst aan 
het gelijkheidsbeginsel op de wijze zoals in § 9.1.2 is aangegeven. Dezelfde werkwijze 
wordt gehanteerd voor de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting over de waarde 
going concern in § 9.4 en § 9.5 en met betrekking tot de ouder-kind-broer-zus-vrijstelling 
voor de overdrachtsbelasting in § 9.6 en § 9.7. Uit dit onderzoek zal blijken dat de wetge-
ver de vereiste zorgvuldigheid bij de invoering van de faciliteiten niet in acht heeft geno-
men. Hoewel art. 1 GW is gericht aan de wetgever kunnen burgers er onvoldoende op ver-
trouwen dat de wetgever art. 1 GW ook in acht zal nemen. Hierbij lijkt het zich te wreken 

1295 In 1997 overwoog de staatssecretaris dat de overdrachtsbelasting niet kon worden afgeschaft van-
wege het budgettaire belang van die belasting. Kamerstukken II, 1997-1998, 25 810, nr. 2, p. 190. 
In de literatuur wordt wel aangegeven dat voor de overdrachtsbelasting geen andere reden 
bestaat dan een budgettaire reden en dat daarom de belasting zou moeten worden afgeschaft. Van 
Oers 2007, p. 129-130 en de daar aangehaalde literatuur. In gelijke zin Ydema die aangeeft dat een 
belasting zonder rechtsgrond per definitie onrechtvaardig is. Ydema 2007, p. 54. Zie voor mijn kri-
tiek op een heffing die alleen is gebaseerd op het budgettaire belang ervan noot 1281.

1296 In gelijke zin Gassler 2006, p. 8-9 en Ydema 2007.
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dat de wetgever in zijn verhouding tot de rechter een ruime beoordelingsvrijheid toe-
komt. Hieraan wordt kort aandacht besteed in § 9.8. Ik sluit dit hoofdstuk af met een con-
clusie in § 9.9.

9.2 CHRONOLOGISCHE ONTWIKKELING EN DOELSTELLING 
VRIJSTELLING HOGERE LIQUIDATIEWAARDE

9.2.1 Inleiding

Uitgangspunt voor de heffing van schenk- en erfbelasting is dat deze plaatsvindt over de 
waarde in het economische verkeer van de verkrijging ten tijde van de verkrijging. De 
Hoge Raad heeft bepaald dat de waarde in het economische verkeer de prijs is die bij aan-
bieding ten verkoop op de voor het goed meest geschikte wijze en na de beste voorberei-
ding op het tijdstip van de verkoop door de best biedende gegadigde zou worden 
besteed.1297 Bij een goed renderende onderneming betekent dit dat de onderneming inclu-
sief de voor overdracht vatbare goodwill moet worden gewaardeerd. Immers, bij een ver-
koop zal de meest biedende koper ook een bedrag voor de goodwill betalen. Binnen de 
definitie van de Hoge Raad kan de waarde in het economische verkeer echter ook de 
waarde zijn die de verkrijger zou ontvangen bij de verkoop van de losse vermogensbe-
standdelen van de onderneming. Dit speelt bijvoorbeeld bij een slecht renderende onder-
neming.1298 In art. 21, lid 12, SW 1956 is als bodemgrens voor de waarde van de onderne-
ming dan ook de liquidatiewaarde opgenomen.1299 Dit betekent dat indien de liquidatie-
waarde hoger is dan de waarde going concern van de hogere liquidatiewaarde moet 
worden uitgegaan.1300 Een en ander neemt niet weg dat in geval van daadwerkelijke voort-
zetting er een rechtvaardigingsgrond kan bestaan om van de lagere waarde going concern 
uit te gaan; immers er wordt dan niet geliquideerd. Om te kunnen beoordelen of een 
rechtvaardigingsgrond aanwezig is (§ 9.3), zal in deze paragraaf worden ingegaan op de 
chronologische ontwikkeling en doelstelling van de vrijstelling voor het verschil tussen 
de liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern.

9.2.2 1965: agrarische waarde bij voorgenomen voortzetting

Reeds in 1965 is voor land- en tuinbouwondernemingen in een aanschrijving bepaald dat 
indien vaststaat dat de verkrijger de onderneming zal voortzetten slechts in zeer spre-
kende gevallen overgegaan zou moeten worden tot het vorderen van een schenkingsaan-
gifte:1301 De staatssecretaris bepaalde:

‘(…) dat bij overdrachten van land- en tuinbouwbedrijven door ouders aan kin-
deren de bepaling van de koopprijs veelal in sterke mate wordt beïnvloed door 
de overweging, dat de opvolger het bedrijf zal voortzetten en daartoe slechts in 
staat zal zijn als hem een nog juist lonende exploitatie wordt mogelijk gemaakt. 
Indien vaststaat, dat het in de bedoeling ligt, dat het bedrijf door de opvolger 
nog geruime tijd zal worden voortgezet, zal een verschil tussen de vrije-markt-

1297 Zie bijvoorbeeld HR 6 maart 1963, BNB 1963/113 gewezen voor de vermogensbelasting.
1298 Zie hierover uitgebreider Gubbels & Hoogeveen 2005a, § 3.2. 
1299 Indien de verkrijger een minderheidsbelang in een bv verkrijgt of een deelgerechtigdheid in een 

personenvennootschap, ligt het niet in de macht van de verkrijger om te liquideren. Afgevraagd 
kan dan worden of het juist is dat van een fictieve liquidatiewaarde moet worden uitgegaan. Vol-
gens De Haan is dit niet het geval. De Haan 2007, p. 157. 

1300 Dit is ook het geval indien de onderneming wordt overgedragen op grond van een zogenoemd 
vermogensbeding. Op grond van art. 11 SW 1956 wordt een dergelijke verkrijging aangemerkt als 
een fictieve verkrijging. Hierdoor is ofwel sprake van een fictieve schenking ofwel van een fictieve 
erfrechtelijke verkrijging waarop voor de waardering daarvan art. 21, lid 12, SW 1956 van toepas-
sing is.

1301 Aanschrijving van de staatssecretaris van Financiën van 25 augustus 1965 nr. D5/4310, V-N 6 okto-
ber 1965, pt. 17.
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waarde en de “agrarische” waarde van het bedrijf, zo een dergelijk verschil 
mocht bestaan, door de opvolger gedurende die tijd niet of wellicht nimmer 
worden gerealiseerd. Het verdient daarom naar mijn oordeel aanbeveling in 
deze gevallen van de mogelijkheid tot het vragen van een minnelijke verhoging 
of het aanzeggen van een gerechtelijke waardering niet dan met terughoudend-
heid gebruik te maken en slechts in sterk sprekende gevallen over te gaan tot 
het vorderen van een schenkingsaangifte.’

Deze resolutie is nader uitgewerkt in een aan de Broederschap der Notarissen gerichte 
brief van 24 februari 1966.1302 Uit de resolutie en de brief blijkt dat de resolutie van toe-
passing was indien aan de volgende drie eisen was voldaan:1303

a. Er was sprake van een overdracht of vererving van een land- of tuinbouwbedrijf aan 
een bepaald familielid (ouders, kinderen, kleinkinderen, pleegkinderen en echtgeno-
ten).

b. Vast moest staan dat het bedrijf nog gedurende langere tijd als zodanig werd voortge-
zet en dat de vrije marktwaarde niet binnen betrekkelijk korte tijd zou worden gerea-
liseerd.1304

c. De familieleden van de bedrijfsopvolger moesten voor hun onderlinge verhouding van 
geen hogere waarde uitgaan dan de agrarische waarde.

Volgens de Hoge Raad is de enige grond voor het begunstigende beleid de wens om in de 
agrarische sector de bedrijfsopvolging binnen de familie te vergemakkelijken door voor 
de tot het bedrijf behorende landbouwgrond aan te sluiten bij de door de familieleden 
aangehouden waarde die exploitatie nog net lonend kan maken in plaats van uit te gaan 
van de wettelijk voorgeschreven waarde.1305

9.2.3 1987: waardering gronden op waarde in verpachte staat

Met de resolutie van 30 juni 1987, nr. 287-9104, BNB 1987/255 werd afstand genomen van 
het begrip agrarische waarde en werd bepaald dat bij de waardering van landbouwgron-
den bij bedrijfsoverdrachten van land- en tuinbouwbedrijven van (groot)ouders op 
(klein)kinderen voor de heffing van schenkings- en successierecht kon worden volstaan 
met waardering van de gronden tegen de waarde in verpachte staat. Daarmee kwam de 
resolutie van 25 augustus 1965, nr. D5/4310 te vervallen. Aan de goedkeuring om de 
onderneming te waarderen op de waarde in verpachte staat waren twee voorwaarden ver-
bonden. Ten eerste moest bij de opvolger ten tijde van de overgang het voornemen 
bestaan om het bedrijf voort te zetten. Ten tweede mochten de opvolger en de overige 
familieleden in hun onderlinge verhoudingen niet van een hogere waarde uitgaan. Een 
eventuele meerwaardeclausule stond aan de werking van de waarderingsfaciliteit niet in 
de weg, omdat ten tijde van de verkrijging voldaan was aan de in de resolutie gestelde 
voorwaarden en het een gebruikelijk beding betrof. Bovendien zou een andere beslissing 
de toepassing van de faciliteiten vrijwel illusoir maken. Een latere verkoop waarbij de 
hogere liquidatiewaarde wel werd gerealiseerd, is wel in strijd met de gestelde voorwaar-
den. Echter, de wettelijke bepalingen noch de resoluties voorzagen in een mogelijkheid 
de waarderingsfaciliteiten terug te nemen zodat in zoverre een herziening van de waarde-
ring niet kon plaatsvinden (HR 6 oktober 1999, BNB 2000/1).

1302 Gepubliceerd in het Correspondentieblad van maart 1966.
1303 Zie ook Kamerstukken II, 1984-1985, 19 064, nrs. 1-2, p. 56.
1304 Indien hierover redelijke twijfel bestond en het financiële belang dat rechtvaardigde, kon de 

inspecteur een overeenkomst sluiten waarin werd bepaald dat de onderneming gedurende bij-
voorbeeld een periode van tien jaar zou worden voortgezet en dat bij eerdere staking alsnog tot 
heffing van schenkings- of successierecht zou worden overgegaan. 

1305 HR 26 maart 1997, BNB 1997/186, r.o. 3.8.
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Uit punt 1 van de resolutie van 30 juni 1987 blijkt dat met de resolutie werd beoogd alsnog 
uitvoering te geven aan de op 17 december 1985 door de Tweede Kamer aangenomen 
motie-Van Noord/Tazelaar.1306 In die motie werd de regering uitgenodigd bij het bereke-
nen van de toe te kennen WIR-premie de grond tegen de waarde in verpachte staat te 
waarderen en indien de bedrijfsoverdracht in de familiesfeer plaatsvond tegen de agrari-
sche waarde, waarbij de waarde van de grond niet uitsteeg boven de waarde in verpachte 
staat. Bij de uitvoering van deze motie is tegelijkertijd aangegeven dat de waarde in ver-
pachte staat ook voor de heffing van het toenmalige schenkings- en successierecht mocht 
worden gehanteerd bij de overdracht van ouders aan kinderen.

Ook dit begunstigende beleid is volgens de Hoge Raad ontstaan vanuit de wens om in de 
agrarische sector de bedrijfsopvolging binnen de familie te vergemakkelijken door voor 
de tot het bedrijf behorende landbouwgrond aan te sluiten bij de door de familieleden 
aangehouden waarde die exploitatie nog net lonend kan maken in plaats van uit te gaan 
van de wettelijk voorgeschreven waarde.1307 De Hoge Raad zag echter geen rechtvaardi-
gingsgrond om de resolutie te beperken tot opvolgingen van ouders aan kinderen. De 
resolutie werd op grond van het gelijkheidsbeginsel dan ook van toepassing geoordeeld 
op een bedrijfsoverdracht van een landbouwbedrijf aan een niet-verwant (HR 26 maart 
1997, BNB 1997/186) en aan een halfzus (HR 22 oktober 1997, V-N 1999/21.28).

9.2.4 1992: aanvulling met waardering melk- en mestquota op nihil

Bij resolutie van 21 oktober 1992, nr. VB92/2108, BNB 1993/14 werd de resolutie uit 1987 
gewijzigd in die zin dat de waarde van melk- en mestquota voor de heffing van schen-
kings- en successierecht op nihil mochten worden gesteld.1308 Om voor de goedkeuring in 
aanmerking te komen, moest cumulatief aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. de opvolger moest ten tijde van de overdracht of overgang het voornemen hebben het 

bedrijf voort te zetten;
2. de familie ging in haar onderlinge verhouding niet van een hogere waarde uit.

9.2.5 1998: voorwaardelijke kwijtschelding in IW 1990 verpachte gronden en 
quota

In 1998 is de resolutie uit 1992 min of meer gecodificeerd door middel van het opnemen 
van een voorwaardelijke kwijtscheldingsfaciliteit in de IW 1990. De resolutie uit 1992 
werd dan ook voor wat het schenkings- en successierecht betreft ingetrokken.1309 Tussen 
de resolutie en de wettelijke regelingen bestond wel een viertal verschillen. Ten eerste 
werd op grond van art. 26, lid 4, IW 1990 (oud) jo. art. 6 Uitv.reg. IW 1990 (oud) niet alleen 
een voorwaardelijke kwijtschelding verleend van 100% van de belasting die zag op de 
waarde van melk- en mestquota en van 100% van de belasting die zag op het verschil tus-
sen de waarde van gronden in het economische verkeer en de waarde van deze gronden 
in verpachte staat, maar ook op andere quota, vergunningen, ontheffingen, concessies en 
andere dispensaties van publiekrechtelijke aard.1310 Met de uitbreiding tot alle quota werd 
uitvoering gegeven aan de motie-Vreugdenhil/Smits waarin de Tweede Kamer verzocht 
visquota voor de heffing van het successierecht op gelijke voet te behandelen als melk- en 

1306 Kamerstukken II, 1985-1986, 19 064, nr. 4. In eerste instantie werd nog aangegeven dat de motie 
niet zou worden uitgevoerd (Commissievergadering van de vaste Commissie voor Financiën op 
15 december 1986 waar Hoofdstuk IX B (Financiën) van de Rijksbegroting voor 1987 werd behan-
deld). Later heeft de Ministerraad alsnog besloten aan de wens van de Kamer tegemoet te komen.

1307 HR 26 maart 1997, BNB 1997/186, r.o. 3.8.
1308 De resolutie is ook weer gewijzigd bij resolutie van 24 augustus 1993, nr. VB93/299, BNB 1993/285.
1309 Besluit van 11 augustus 1998, nr. VB98/1670.1, V-N 1998/42.28.
1310 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 8.
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mestquota.1311 Uit de parlementaire geschiedenis blijkt verder dat de toevoeging van ver-
gunningen, ontheffingen etc. de wetgever sectoren waarin quota geen rol spelen, maar 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, hetzelfde heeft willen behandelen:1312

‘Tevens worden bezittingen die qua karakter met vorengenoemde quota over-
eenkomen, zoals vergunningen, onder de regeling gebracht. Ik acht het met het 
oog op het gelijkheidsbeginsel wenselijk dat in de sectoren van ons bedrijfsle-
ven waarin quota geen rol spelen, in min of meer overeenkomstige gevallen ook 
gebruikgemaakt kan worden van de thans voorgestelde faciliteit.’

Ten tweede werd niet langer geëist dat de erfgenamen in hun onderlinge verhoudingen 
van de lagere waarde uit moeten gaan. Voor deze wijziging wordt geen verklaring gege-
ven.

Ten derde werden ter voorkoming van oneigenlijk gebruik bezitstermijnen gesteld aan de 
schenker en voortzettingstermijnen aan de verkrijger:1313

‘Voorts is het uit een oogpunt van de bestrijding van oneigenlijk gebruik 
gewenst de kwijtschelding in eerste aanleg voorwaardelijk te verlenen en die 
voorwaardelijke kwijtschelding niet eerder om te zetten in een definitieve dan 
na ommekomst van de termijnen gedurende welke de bedrijfsopvolgers de 
geërfde of geschonken onderneming daadwerkelijk dienen te hebben voortge-
zet. Dat een termijn wordt gesteld aan de daadwerkelijke voortzetting van de 
onderneming, rechtstreeks of door middel van een aanmerkelijk belang in een 
vennootschap, is nodig om te bewerkstelligen dat alleen reële gevallen van 
bedrijfsopvolging gefacilieerd zullen worden. Ter voorkoming van oneigenlijk 
gebruik dient voor de kwijtschelding van schenkingsrecht ook een eis gesteld 
te worden aan de periode voorafgaande aan de schenking van de onderneming 
gedurende welke de schenker de over te dragen onderneming heeft gedreven, 
respectievelijk gedurende welke de schenker het in het kader van bedrijfsopvol-
ging overgaande aanmerkelijk-belangaandelenpakket heeft gehouden.’

Voor de toepassing van de resolutie werd wel de eis gesteld dat de onderneming werd 
geëxploiteerd door de schenker, alleen was daaraan geen termijn verbonden.1314 Onder de 
oude resolutie bleek het verder niet mogelijk om een eenmaal verleende lagere waarde-
ring terug te nemen indien de verkrijger de onderneming na enige tijd staakte (HR 6 okto-
ber 1999, BNB 2000/1). De voortzettingstermijn werd in geval van vererving op vijf jaar 
gesteld en in geval van schenking op tien jaar.

Ten slotte werd de waarderingsfaciliteit naar aanleiding van HR 26 maart 1997, BNB 1997/
186 niet beperkt tot bedrijfsopvolgingen binnen de directe familie.1315 Dit neemt niet weg 
dat de wetgever wel uitdrukkelijk de continuïteit van familieondernemingen heeft willen 
faciliëren:1316

‘Vanuit het algemeen sociaal-economisch belang is het onwenselijk dat een 
onderneming die overgaat door vererving moet worden gestaakt of geforceerd 
moet worden verkocht zonder dat de bedrijfsresultaten daar aanleiding toe 

1311 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 8. Zie voor de genoemde motie Kamerstukken II, 
1993-1994, 23 400 IXB, nr. 12.

1312 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 8.
1313 Zie vorige noot.
1314 Zie voor een geval waarbij de toepassing van de resolutie achterwege bleef omdat de schenker de 

boerderij niet eerst had geëxploiteerd HR 4 februari 1976, BNB 1976/87.
1315 Zie ook de antwoorden van de staatssecretaris naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer, 

V-N 1997/2210, pt. 3.
1316 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 7.
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geven, met als gevolg een verlies aan werkgelegenheid en economische diversi-
teit. Het is om dezelfde reden onwenselijk dat een ondernemer in situaties 
waarin het maatschappelijk gebruikelijk is uit te treden, zijn onderneming 
staakt in plaats van overdraagt aan een of meer opvolgers. In beginsel geldt het-
zelfde indien de onderneming in de vorm van een besloten vennootschap (BV) 
wordt gedreven, waarbij de overgang van de onderneming geschiedt door ver-
erving of schenking van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen. Het 
voorstel is door een tweetal maatregelen een bijdrage te leveren aan de conti-
nuïteit van familie-ondernemingen [curs. MH] door de druk van het successierecht 
en het schenkingsrecht ten gevolge van de overgang van de onderneming te ver-
minderen.’

Uit het citaat blijkt dat de wetgever vanuit een sociaaleconomische doelstelling het 
onwenselijk vindt dat ondernemingen als gevolg van de heffing van thans schenk- en erf-
belasting moeten worden gestaakt of geforceerd moeten worden verkocht. De wetgever 
spreekt overigens van staking of geforceerde verkoop van ondernemingen ‘zonder dat de 
bedrijfsresultaten daar aanleiding voor geven’. Aangezien in casu sprake is van een onder-
neming waarvan de liquidatiewaarde hoger is dan de waarde going concern, geven de 
resultaten juist wel aanleiding om de onderneming te staken. De gegeven motivering lijkt 
dan ook meer te zien op de nieuwe waarderingsfaciliteit voor de waarde going concern 
van de onderneming. Met ingang van 1 januari 1997 werd voor het eerst voorgesteld om 
25% van de waarde going concern van de onderneming voorwaardelijk vrij te stellen. Zie 
over de doelstelling van deze vrijstelling uitgebreider § 9.4.

9.2.6 2002: Algemene waarderingsfaciliteit in SW 1956

Vanaf 1 januari 2002 is de kwijtscheldingsfaciliteit in de IW 1990 vervallen en werd voor 
slecht renderende ondernemingen een waarderingsfaciliteit opgenomen in de SW 1956. 
In het kabinetsstandpunt over het Rapport Moltmaker wordt het standpunt ingenomen 
dat in het geval de liquidatiewaarde van de onderneming hoger is dan de waarde going 
concern voor de toepassing van de SW 1956, van de hogere liquidatiewaarde moet worden 
uitgegaan:1317

‘Het kabinet gaat er, evenals de werkgroep, van uit dat voor de successiewetge-
ving de waarde in het economische verkeer van het verkregene de basis van de 
heffing moet zijn. Het voorstel van de werkgroep voldoet niet aan die eis bij 
slecht renderende bedrijven waarbij de going-concernwaarde van de onderne-
ming lager is dan de liquidatiewaarde van die onderneming. De waarde in het 
economische verkeer van de vermogenscomponenten waaruit de onderneming 
bestaat is dan hoger dan de waarde goingconcern. De waarde van een dergelijke 
onderneming zou dan ook naar de mening van het kabinet in eerste aanleg op 
de liquidatiewaarde moeten worden gesteld.’

Tegelijkertijd is het kabinet van mening dat deze liquidatiewaarde niet moet gelden in 
geval van een bedrijfsopvolging:1318

‘Nu wil het kabinet hier meteen bij opmerken dat een dergelijke waardering bij 
die bedrijven een bedrijfsopvolging in de weg kan staan en dat dan ook vervol-
gens aanvullende maatregelen nodig zijn om dit ongewenste effect te voorko-
men.’

1317 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1, p. 14 (Kabinetsstandpunt over het Rapport Moltmaker, 
opgenomen in V-N 2001/33.3).

1318 Zie vorige noot.
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Om die reden werd voorgesteld dat in het geval waarin de onderneming daadwerkelijk en 
gedurende een periode van ten minste vijf jaar werd voortgezet, van de lagere waarde 
going concern mocht worden uitgegaan:1319

‘(…) het kabinet [ziet] (…) aanleiding om maatregelen voor te stellen voor onder-
nemingen waarvan, strikt economisch gezien, liquidatie voor de hand zou lig-
gen, maar die desalniettemin door een erfgenaam worden voortgezet. Zoals 
opgemerkt in [tekst weggevallen, mogelijk is bedoeld terug te verwijzen naar 
§ 2.3.2.2 van het kabinetsstandpunt; MH] onderschrijft het kabinet het voorstel 
van de werkgroep dat een onderneming in beginsel moet worden gewaardeerd 
op going-concernbasis maar is wel van mening dat de waarde ten minste op de 
liquidatiewaarde moet worden gesteld. In gevallen waarin de going-concern-
waarde van een onderneming beneden de liquidatiewaarde ligt, zou deze lagere 
waarde naar de mening van het kabinet als grondslag voor de heffing van de 
successie- en schenkingsbelasting kunnen dienen, mits de onderneming ook 
daadwerkelijk gedurende vijf jaren wordt voortgezet. Indien aan deze voortzet-
tingseis in die periode niet wordt voldaan, zou naar de mening van het kabinet 
alsnog heffing moeten plaatsvinden op basis van de liquidatiewaarde.’

Aangezien bij het bepalen van de lagere waarde going concern rekening wordt gehouden 
met de badwill werden aparte waarderingsfaciliteiten voor grond en quota’s e.d. niet lan-
ger nodig geacht:1320

‘Het kabinet ziet in dat licht niet waarom (…) nog forfaitaire correcties nodig 
zijn op bepaalde activa zoals grond en quota. Indien bij de waardering van 
ondernemingsvermogen positieve en negatieve goodwill worden meegenomen 
in de waardering van een onderneming, zijn naar de mening van het kabinet 
afwaarderingen op bepaalde, over het algemeen weinig rendabele, activa, over-
bodig geworden. Deze afwaarderingen worden immers reeds verwerkt in de 
rentabiliteitswaarde zelf en in de mate waarin de rentabiliteitswaarde bepalend 
is voor de gehele waarde in het economische verkeer.’

Met de verplaatsing naar de SW 1956 kreeg de waarderingsfaciliteit dus een algemenere 
werking in die zin dat in alle gevallen waarin de liquidatiewaarde van de onderneming 
hoger was dan de voortzettingswaarde mocht worden uitgegaan van de lagere voortzet-
tingswaarde. De waarderingsfaciliteit gold dan ook ongeacht de branche waarin de onder-
neming actief was en onafhankelijk van de vermogensbestanddelen van de onderneming. 
Verder werden de voortzettingstermijn voor schenking en vererving aan elkaar gelijk 
gesteld, waarbij een termijn van vijf jaar werd gehanteerd. Art. 35c, lid 1 (oud), SW 1956 
verwoordde een en ander als volgt:

‘(…) de waarde (…) met inachtneming van de verplichting van de verkrijger (…) 
om de onderneming gedurende ten minste vijf jaren voort te zetten.’

De terminologie ‘met inachtneming van de verplichting … om de onderneming gedu-
rende vijf jaren voort te zetten’ stuitte op vragen. Van Vijfeijken vroeg zich bijvoorbeeld 
af jegens wie de verkrijger de verplichting om voort te zetten, zou moeten aangaan.1321 
Zwemmer gaf aan dat het lastig is om de waardevermindering als gevolg van het voortzet-
ten vast te stellen en indien de wetgever daarmee de rentabiliteitswaarde heeft bedoeld, 
vraagt hij zich vervolgens af waarom de wetgever deze waarde dan niet heeft genoemd in 
art. 21 SW 1956.1322 Ik stel mij zo voor dat met de terminologie is beoogd de lagere waarde 

1319 Zie vorige noot, p. 17-18.
1320 Zie vorige noot, p. 17.
1321 Van Vijfeijken 2001, § 6.3.
1322 Zwemmer 2002, § 2 en § 3.
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going concern, de rentabiliteitswaarde, tot uitdrukking te brengen.1323 Iets anders laat 
zich ook niet goed denken. Het was wellicht beter geweest om een juridische term als ver-
plichting te vermijden en bovendien voor de waardebepaling geen voortzettingstermijn 
op te nemen. De wetgever had bijvoorbeeld beter kunnen kiezen voor de terminologie: 
(…) met inachtneming van de omstandigheid dat de verkrijger de onderneming voortzet.1324 
In laatstelijk onderdeel 7.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 
4 april 2011, nr. BLKB2011/68M, Stcrt. 13 april 2011, nr. 6416 zijn overigens waarderings-
regels opgenomen ter bepaling van de lagere waarde going concern.

9.2.7 2010: voorwaardelijke vrijstelling in SW 1956

Bij de herziening van de SW 1956 in 2010 is de waarderingsfaciliteit voor slecht rende-
rende ondernemingen blijven bestaan, zij het dat nu uitdrukkelijker wordt aangegeven 
dat sprake is van een voorwaardelijke vrijstelling. Tevens heeft de term voortzettings-
waarde plaatsgemaakt voor de meer gebruikelijke terminologie waarde going concern 
waardoor de bedoeling van de wetgever duidelijker naar voren komt.1325

9.2.8 Conclusies met betrekking tot de ontwikkeling en de gegeven doelstelling

Voor de toepassing van de SW 1956 moet het ondernemingsvermogen worden gewaar-
deerd op de waarde going concern of de hogere liquidatiewaarde. In het geval de waarde 
going concern van de onderneming lager is dan de liquidatiewaarde en de verkrijger de 
onderneming voortzet, mag onder voorwaarden toch van de lagere waarde worden uitge-
gaan. In 1965 werd als motivering gegeven dat het verschil tussen de liquidatiewaarde 
door de voortzetter gedurende de tijd dat hij voortzet niet of wellicht nooit zal worden 
gerealiseerd. Bij de opname van de faciliteit in de SW 1956 met ingang van 2002 is aange-
geven dat de faciliteit ten doel heeft een bedrijfsopvolging niet in de weg te staan. Hierbij 
wordt onderkend dat strikt economisch bezien liquidatie van dergelijke ondernemingen 
voor de hand zou liggen. De wetgever heeft niet aangegeven waarom en onder welke 
omstandigheden het economisch wenselijk is dat niet-rendabele ondernemingen blijven 
voortbestaan.

Oorspronkelijk was voor deze situatie via besluiten alleen voorzien in een tegemoetko-
ming ter zake van bedrijfsopvolgingen in de land- en tuinbouwsector en dan alleen nog 
binnen de familiesfeer. De Hoge Raad oordeelde deze laatste beperking in strijd met het 
gelijkheidsbeginsel. Dit is reden voor de wetgever geweest om de eerste wettelijke waar-
deringsfaciliteit, die in 1998 met terugwerkende kracht naar 1 januari 1997 werd inge-
voerd, niet te beperken tot bedrijfsopvolgingen binnen de familie. Met ingang van 1 janu-
ari 2002 is vervolgens bepaald dat de waarderingsfaciliteit voor iedere onderneming open-
staat en niet langer voor ondernemingen binnen bepaalde branches. Daarmee heeft de 
vrijstelling een algemene werking en geldt zij niet alleen voor ondernemingen uit de land-
bouw-, veeteelt- en visserijsector. Uit de historie van art. 35b, lid 1, onderdeel b, onder 1°, 

1323 Zie ook Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1, p. 18 (Kabinetsstandpunt over het Rapport 
Moltmaker, opgenomen in V-N 2001/33.3)).

1324 Hoogeveen 2004, § 6.2.3.1. Bij de herziening van de SW 1956 per 1 januari 2010 wordt de oude 
terminologie niet meer gehanteerd. In art. 21, lid 12, SW 1956 wordt aangegeven dat de waarde 
van de onderneming wordt bepaald alsof de onderneming wordt voorgezet (waarde going con-
cern), maar ten minste op de liquidatiewaarde. In laatstelijk onderdeel 7.3 van het besluit van de 
staatssecretaris van Financiën van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M, NTFR 2011/1142 wordt wel nog 
steeds gebruikgemaakt van de ‘oude’ terminologie. Het lijkt erop dat dit onderdeel niet is aange-
past aan de herziene wettekst.

1325 Tevens is bepaald dat bij een vermogensbeding dat bij leven wordt uitgevoerd sprake is van een 
fictieve schenking, zodat ook in die situaties de waarderingsregel van art. 21, lid 12, SW 1956 gel-
ding heeft. Vervolgens kan gebruik worden gemaakt van de waarderingsfaciliteit die definitief 
wordt op het moment dat de verkrijger de onderneming vijf jaar voortzet.
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SW 1956 blijkt wel dat de faciliteit oorspronkelijk voor deze branches was bedoeld en dan 
met name voor de land- en tuinbouwsector. Schraven oordeelt in gelijke zin:1326

‘Er komt in de wet geen begrip meer voor dat direct verwijst naar verworvenhe-
den of specifieke problemen in de agrarische sector. Niettemin heeft de sector 
in belangrijke mate ten voorbeeld gestaan aan de nieuwe wettelijke regeling 
(…).’

Uit de historie van de wettelijke waarderingsfaciliteit valt verder af te leiden dat de wet-
gever van mening is dat in geval van voortzetting een faciliteit moet worden gegeven, 
omdat een waardering op liquidatiewaarde een bedrijfsopvolging in de weg kan staan. 
Aan de waarderingsfaciliteit is de eis verbonden dat de onderneming gedurende vijf jaar 
wordt voortgezet. Met ingang van 1 januari 1997 is niet langer vereist dat de familieleden 
van de bedrijfsopvolger in hun onderlinge verhoudingen ook van de lagere waardering 
uitgaan. Een reden daarvoor is niet gegeven.

9.3 TOETSING VRIJSTELLING LIQUIDATIEWAARDE AAN ART. 1 GW

9.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt onderzocht of de wetgever bij de invoering van de vrijstelling 
voor de schenk- en erfbelasting over het verschil tussen de hogere liquidatiewaarde en de 
lagere waarde going concern art. 1 GW voldoende in acht heeft genomen, aangezien de 
faciliteiten onderscheid maken tussen verkrijgers van ondernemingsvermogen en verkrij-
gers van niet-ondernemingsvermogen.1327 Hiertoe moet ten eerste de vraag worden beant-
woord of sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen, of van een onge-
lijke behandeling van ongelijke gevallen die verder gaat dan de mate van hun ongelijk-
heid (§ 9.3.2). Bij een bevestigende beantwoording moet vervolgens de vraag worden 
beantwoord of daarvoor een afdoende rechtvaardiging bestaat (§ 9.3.3). Ik sluit deze para-
graaf af met een korte conclusie in § 9.3.4.

9.3.2 Is sprake van een ongelijke behandeling?

Een verkrijging krachtens schenking of erfrecht verhoogt de draagkracht van de verkrij-
ger (zie § 2.3.3). Dit betekent dat de verkrijger van ondernemingsvermogen en niet-onder-
nemingsvermogen gelijke gevallen zijn. Aangezien het draagkrachtbeginsel als norm aan 
de SW 1956 ten grondslag ligt (zie § 9.1.4.2), behoort iedere verkrijging in beginsel tot de 
heffingsgrondslag.1328 De systematiek van de SW 1956 brengt ook met zich mee dat krach-
tens schenking en erfrecht verkregen vermogen bij iedere verkrijger belast is met schenk- 
of erfbelasting naar de waarde in het economische verkeer op het moment van de verkrij-
ging. De verkrijgers van ondernemingsvermogen en de verkrijgers van niet-onderne-
mingsvermogen vormen volgens De Haan dan ook per definitie gelijke gevallen. 1329 Ter 
ondersteuning van haar standpunt verwijst zij naar een brief van de staatssecretaris van 
16 juni 1993.1330 In deze brief worden aangepaste waarderingsregels van of vrijstellingen 

1326 Schraven 2005, § 4.5.
1327 Voor andere vragen met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel en het bedrijfsvermogen in de SW 

1956 verwijs ik naar het proefschrift van De Haan. De Haan 2007.
1328 Albregtse e.a. zijn van mening dat het ten principale onjuist is dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit 

in de SW 1956 onderscheid maakt tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermo-
gen. Rapport Erasmus Universiteit/SRA Rotterdam 2003 (Albregtse e.a.), p. 53-54. Ook de Raad van 
State gaat ervan uit dat sprake is van gelijke gevallen. Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 4, 
p. 3.

1329 De Haan 2007, p. 172.
1330 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 16 juni 1993, nr. AFP93/165, V-N 1993, p. 2013, 

pt. 3. 
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voor ondernemingsvermogen afgewezen, omdat dit niet past binnen de systematiek van 
de SW 1956.1331 Verder kan nog worden gewezen op het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 
waarin de toenmalige staatssecretaris aangeeft dat:1332

‘De algemene notie is dat vererving of schenking van bedrijfsvermogen niet 
principieel anders is dan de vererving of schenking van ander vermogen. Het 
invoeren van een apart tarief of een volledige vrijstelling voor de schenking of 
vererving van ondernemingsvermogen ligt dan ook niet in de rede.’

Hoewel in 1993 en 2004 de toenmalige staatssecretarissen nog hadden aangegeven dat 
sprake is van gelijke gevallen, geeft staatssecretaris De Jager in 2009 aan dat naar zijn 
mening geen sprake is van gelijke gevallen, omdat, anders dan bij ander vermogen het 
geval is, het ondernemingsvermogen vastzit in de onderneming.1333 Ook Hof Den Haag 
23 september 1998, V-N 1999/5.18 hanteert een andere benadering ten aanzien van de 
ondernemingsvrijstelling in de vermogensbelasting. Naar de mening van het hof kan 
ondernemingsvermogen niet worden gezien als vrij besteedbaar vermogen, mede in het 
licht van de functie die dat vermogen heeft bij de inkomensvorming van de onderne-
mer.1334 Het hof oordeelde vervolgens dat geen sprake was van gelijke gevallen, omdat een 
niet-ondernemer niet op eenzelfde wijze als een ondernemer in de besteding van zijn ver-
mogen is beperkt. Met betrekking tot de successierechtfaciliteiten oordeelt Rechtbank 
Arnhem 25 maart 2010, AWB 09/1750 (niet gepubliceerd) eveneens dat geen sprake is van 
gelijke gevallen. Dit oordeel wordt overigens niet gemotiveerd.1335

Dat het vermogen ‘vastzit’ in de onderneming leidt er wellicht toe dat een ongelijkheid 
ontstaat met verkrijgers die meer liquide vermogen ontvangen, maar maakt niet dat 
sprake is van ongelijke gevallen naar de maatstaf van draagkracht. Dat ondernemingsver-
mogen niet te gelde kan worden gemaakt, geldt bovendien ook voor veel ander verkregen 
vermogen. De Raad van State noemt als voorbeelden onder andere voorwerpen van kunst, 
cultuur en wetenschap, niet opengestelde landgoederen en onroerende of andere zaken 
die op grond van te rechtvaardigen individuele belangen ‘in de familie’ zouden moeten 
kunnen blijven.1336 Het verschil tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemings-
vermogen waar staatssecretaris De Jager en ook Hof Den Haag op doelen, is wel een recht-
vaardigingsargument voor het gemaakte onderscheid tussen verkrijgers van onderne-
mingsvermogen en verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen. Het is echter geen argu-
ment om te komen tot ongelijke gevallen op het niveau van draagkracht.1337 Hetzelfde 
geldt voor de te onderzoeken situatie waarin de verkrijger de liquidatiewaarde niet reali-
seert omdat hij de onderneming voortzet.1338 Nu beoordeeld vanuit de omvang van de 
draagkracht sprake is van gelijke gevallen, moet onderzocht worden of er een rechtvaar-

1331 Zie ook § 9.4.6.
1332 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 4.3.1 onder pt. 1.
1333 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 15, p. 3.
1334 Kamerstukken I, 1994-1995, 23 940, nr. 127B, V-N 1994/4043, pt. 19.
1335 Hof Arnhem 22 maart 2011, V-N 2011/31.1.3 heeft in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank 

bevestigd onder verwijzing naar het oordeel van de rechtbank. Belanghebbende is in cassatie. 
1336 De Raad van State oordeelt verder dat de verhouding met de heffing van schenk- of erfbelasting 

over ondernemingsvermogen en de overige vermogensbestanddelen zoek is, zodat de vrijstelling 
spanning oproept met het gelijkheidsbeginsel. Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 4, p. 3.

1337 In gelijke zin Murphy & Nagel 2002, p. 151-152. Zie ook Van Vijfeijken 2011, p. 244.
1338 Overigens zou ook bij het uitgangspunt dat sprake is van ongelijke gevallen strijd met het gelijk-

heidsbeginsel kunnen optreden. Beoordeeld moet dan worden of de ongelijke behandeling van 
de ongelijke gevallen verder gaat dan de mate van hun ongelijkheid. Naar mijn mening is dit het 
geval omdat na vijf jaar een vrijstelling wordt verleend. Zodra de voortzetter na deze vijf jaar de 
liquidatiewaarde alsnog realiseert, ontstaat een te grote ongelijkheid met verkrijgers van ander 
vermogen die op het moment van de verkrijging zijn belast naar de waarde in het economische 
verkeer ondanks dat deze niet is gerealiseerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht een de 
verkrijging van een woning die door de verkrijger zelf wordt bewoond.
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diging bestaat voor het gemaakte onderscheid. Hieraan wordt aandacht besteed in de vol-
gende paragraaf.

9.3.3 Bestaat er een afdoende rechtvaardiging?

9.3.3.1 Inleiding
Onderzocht moet worden of voor de vrijstelling een afdoende rechtvaardiging bestaat. In 
§ 2.4.5 is aangegeven dat van een afdoende rechtvaardigingsgrond sprake is indien (1) zich 
een probleem voordoet voor de collectieve materiële welvaart dat wordt veroorzaakt door 
marktfalen (noodzaak, § 9.3.3.2) en (2) de gekozen maatregel op een effectieve (§ 9.3.3.3) 
en proportioneel doelmatige (§ 9.3.3.4) wijze bijdraagt aan het oplossen van dat probleem.

9.3.3.2 Doet zich een collectief welvaartsprobleem voor?
Vanuit economisch oogpunt ligt het niet direct voor de hand dat het in het belang is van 
de collectieve welvaart om niet- of slecht rendabele ondernemingen te laten voortbestaan. 
Bovendien is het voortzetten van dergelijke ondernemingen economisch inefficiënt, 
omdat productiemiddelen dan niet op de meest efficiënte wijze worden ingezet. De wet-
gever onderkent ook dat strikt economisch bezien liquidatie van dergelijke ondernemin-
gen voor de hand zou liggen. In die zin is de vrijstelling die wordt verleend voor het ver-
schil tussen de hogere liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern in ieder geval 
bijzonder. Jansen vraagt zich dan ook af of ondernemingen die blijkbaar alleen maar kun-
nen voortbestaan als niet met de fiscus wordt afgerekend wel in stand moeten blijven.1339 
In uitzonderingssituaties zou het echter wel in het belang van de collectieve welvaart van 
Nederland kunnen zijn dat dergelijke ondernemingen blijven voortbestaan, bijvoorbeeld 
vanwege de mogelijkheid om te kunnen voorzien in de eigen voedselvoorziening, van-
wege het behoud van het bestaande landschap in Nederland, het behoud van kleine detail-
zaken in de binnenstad van een grote stad of ondernemingen die activiteiten verrichten 
ter verbetering van het onderwijs. Of een dergelijk beleid terecht of niet terecht wordt 
gevoerd, maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek (§ 1.4.4). Het enkele feit dat de voort-
zetter zich moreel verplicht voelt jegens de werknemers om de niet-rendabele onderne-
ming voort te zetten, is in beginsel onvoldoende om voor de heffing van schenk- en erfbe-
lasting uit te gaan van deze lagere waarde.1340 Wel kunnen de genoemde maatschappe-
lijke factoren naar mijn mening aanleiding zijn om een verzachting aan te brengen.1341 
Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat van de faciliteit de prikkel uitgaat om slecht 
rendabele ondernemingen voort te zetten. Met andere woorden: het voortzetten van 
slecht rendabele ondernemingen zou door de lagere waardering om maatschappelijke 
redenen begeleid kunnen worden (de maatregel wordt beschouwd als effectief), maar 
deze fiscale begeleiding mag er niet toe leiden dat de onderneming dus wordt voortgezet 
(de maatregel is niet effectief). Hierna zal ik dan ook niet zozeer ingaan op de noodzaak 
van de ‘waarderingsfaciliteit’ voor de collectieve welvaart, maar onderzoeken of de hui-
dige vormgeving van de waarderingsfaciliteit op de lagere waarde going concern zodanig 
is dat het beoogde doel zo effectief mogelijk wordt bereikt, en zo ja, of dit op een propor-
tioneel doelmatige wijze gebeurt.

1339 Jansen 2000, § 3. 
1340 Zie uitgebreider Gubbels & Hoogeveen 2005a, § 3.2 en de aldaar genoemde jurisprudentie.
1341 Van Dijck & Meussen menen dat aangezien de SW 1956 de draagkrachtvermeerdering van de ver-

krijger wenst te belasten, het verdedigbaar is dat met de – geobjectiveerde – persoonlijke omstan-
digheden van de verkrijger voor de waardering rekening wordt gehouden. Van Dijck & Meussen 
2004, § 1.4.2 en § 11.1.3. In die zin zou een waarderingsfaciliteit niet nodig zijn. Naar mijn mening 
dient echter van de hogere liquidatiewaarde te worden uitgegaan en kan voortzetting van de 
onderneming leiden tot een rechtvaardigingsgrond voor de waardering op de lagere waarde going 
concern. 
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9.3.3.3 Werkt de faciliteit zo effectief mogelijk?
Vanuit economisch perspectief zou een niet-rendabele onderneming in beginsel gestaakt 
moeten worden. Het moment waarop de oude ondernemer ophoudt met het drijven van 
de niet-rendabele onderneming lijkt daarvoor een aangewezen moment te zijn. De facili-
teit die de waardering op lagere waarde going concern mogelijk maakt, zorgt er echter 
voor dat de onderneming kan worden voortgezet. Het stimuleren van het voortzetten van 
niet-rendabele ondernemingen is op zichzelf dan ook niet effectief. In de vorige paragraaf 
is echter aangegeven dat als de voortzetter om maatschappelijke redenen de onderne-
ming niet liquideert met die feitelijk subjectieve keuze van het voortzetten van de onder-
neming rekening kan worden gehouden. De effectiviteit van de faciliteit moet vanuit deze 
invalshoek worden beoordeeld. Naar mijn mening is de faciliteit vanuit deze invalshoek 
beoordeeld niet effectief, omdat relatief gezien te weinig offers van de voortzetter en 
eventueel andere belanghebbenden worden gevraagd. Ter motivering dient het volgende.

Onder de oude goedkeurende besluiten werd de eis gesteld dat de belanghebbenden in 
hun onderlinge verhouding eveneens van de lagere waarde moesten uitgaan. Indien dat 
gebeurt, brengen ook de andere betrokkenen bij de onderneming offers voor het voortbe-
staan van de onderneming. In die situatie is er veel voor te zeggen dat de overheid bij de 
door hen gehanteerde waarde aansluit. Indien partijen in hun onderlinge verhouding ech-
ter van een hogere waarde uitgaan, valt niet in te zien waarom de overheid – en dus dege-
nen die de offers voor de faciliteit moeten dragen – wel van deze lagere waarde zou moe-
ten uitgaan. Met Zwemmer ben ik van mening dat deze eis weer aan de toepassing van de 
faciliteit zou moeten worden gesteld.1342

Vervolgens is het de praktijk dat de overige belanghebbenden met de lagere waardering 
akkoord gaan, mits de onderneming gedurende een bepaalde tijd wordt voortgezet. Ten-
einde dit te bewerkstelligen wordt veelal gebruikgemaakt van een zogenoemde meer-
waardeclausule.1343 Deze clausule bewerkstelligt dat indien de voortzetter binnen een 
overeengekomen periode alsnog overgaat tot een verkoop of liquidatie, een eventuele 
meerwaarde moet worden gedeeld met de overige belanghebbenden. Bij deze laatste per-
sonen zal dit meestal leiden tot een (herziening van de) aanslag schenk- of erfbelasting. 
Bij de voortzetter kan de verleende faciliteit echter niet worden teruggenomen, omdat 
deze na vijf jaar definitief is geworden. In de praktijk worden echter ook langere termij-
nen gehanteerd, waarbij zelfs termijnen van 20 en 25 jaar voorkomen.1344

Naar mijn mening zou voor het verlenen van de faciliteit minimaal bij de in de praktijk 
gehanteerde voortzettingstermijnen in de meerwaardeclausules moeten worden aange-
sloten. Indien er andere belanghebbenden zijn en een meerwaardeclausule is afgespro-
ken, zou bij de afgesproken termijn in de meerwaardeclausule kunnen worden aangeslo-
ten. Indien er geen andere belanghebbenden zijn, zou kunnen worden uitgegaan van een 
voortzettingstermijn die ‘normaal’ bij meerwaardeclausules wordt gehanteerd.1345 Juister 
is het echter om van een onbeperkte voortzettingstermijn uit te gaan; zodra de liquidatie-
waarde is gerealiseerd, moet tot betaling van schenk- of erfbelasting daarover worden 
overgegaan.1346 Het enkele tijdsverloop zou geen reden moeten zijn om af te zien van een 
belastingclaim. Hierbij moet het staken van de onderneming als zelfstandig realisatiemo-
ment gelden, omdat op dat moment de grond voor de eerder gegeven tegemoetkoming 

1342 Zwemmer 2004, § 3. Indien voor de waardering van de onderneming steeds de rentabiliteits-
waarde wordt gehanteerd, kan naar zijn mening de destijds geldende 30%-vrijstelling voor de 
waarde going concern van de onderneming vervallen.

1343 Zie ook Ceelen 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
1344 Zie vorige noot.
1345 Voor zover deze meerwaarde moet worden gedeeld met andere belanghebbenden, leidt dit in 

zoverre tot een verlaging van de aanslag schenk- of erfbelasting. 
1346 Ook Zwemmer stelt zich de vraag of de claim na vijf jaar zou moeten vervallen. Hierbij verwijst 

hij naar de voortzettingstermijn van 25 jaar die in de Natuurschoonwet 1928 wordt gehanteerd.
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vervalt. Indien de waarde in het economische verkeer inmiddels lager is dan de liquidatie-
waarde ten tijde van de verkrijging zou, voor deze specifieke situatie, bij deze lagere 
waarde aangesloten moeten worden.

Een nadeel van het stellen van een langere voortzettingstermijn zou kunnen zijn dat 
voortzetters de onderneming nog langer blijven voortzetten, omdat zij anders worden 
geconfronteerd met een belastingclaim. Gesteld zou kunnen worden dat er een eerder 
moment moet zijn waarop de opvolger zijn belastingclaim kwijtraakt.1347 Hiermee wordt 
dan ook voorkomen dat als het ware een soort dwangondernemers ontstaan; men gaat 
maar door met ondernemen, omdat men anders wordt geconfronteerd met een belasting-
claim. Toch meen ik dat dit argument niet te licht moet worden aanvaard. Indien het in 
de praktijk gebruikelijk is dat niet-voortzetters gedurende een zeer lange periode een 
claim houden op de voortzetter, waarom zou de overheid dan na vijf jaar haar claim moe-
ten prijsgeven? Of anders gezegd: waarom zouden anderen offers moeten brengen indien 
de liquidatiewaarde alsnog door de verkrijger wordt gerealiseerd. Bovendien is de kans 
aanwezig dat de faciliteit op dit punt juist effectiever wordt. Het laat zich slecht denken 
dat een voortzetter een onderneming bijvoorbeeld 25 jaar wil voortzetten puur en alleen 
om de fiscale subsidie deelachtig te worden.1348 Dat dit wel kan gebeuren bij een voortzet-
tingsperiode van vijf jaar is niet ondenkbeeldig. Bovendien sluit de overheid met de waar-
dering op lagere waarde going concern aan bij die gevallen waarin in het concrete geval 
die waarde ook als juist wordt gezien; de overheid sluit immers aan bij de economische 
werkelijkheid dat de onderneming gedurende een langere periode wordt voortgezet en 
niet wordt geliquideerd.

9.3.3.4 Is de faciliteit proportioneel doelmatig?
Dat de maatregel proportioneel doelmatig moet zijn, houdt in dat de maatregel niet ver-
der mag gaan dan noodzakelijk. Dit betekent dat indien met een minder vergaande maat-
regel ook het beoogde effect kan worden bereikt, voor die maatregel moet worden geko-
zen. Naar mijn mening is de huidige vormgeving van de vrijstelling voor het verschil tus-
sen de liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern niet proportioneel doelmatig, 
aangezien reeds na vijf jaar de faciliteit definitief wordt verleend en niet van alle belang-
hebbenden wordt geëist dat zij in hun onderlinge verhouding van de lagere waarde moe-
ten uitgaan. Voor de verdere motivering wordt verwezen naar hetgeen is opgemerkt in de 
vorige paragraaf.

9.3.4 Conclusie

De verkrijging voor de schenk- en erfbelasting moet worden gewaardeerd naar de waarde 
in het economische verkeer. Voor de verkrijging van een onderneming moet minimaal de 
liquidatiewaarde worden gehanteerd. Teneinde een bedrijfsopvolging niet in de weg te 
staan, staat de wetgever waardering op lagere waarde going concern toe, mits de voortzet-
ter de onderneming gedurende een periode van vijf jaar voortzet. Aan de ene kant lijkt 
het niet noodzakelijk en effectief om een faciliteit te verlenen die het voortzetten van 
niet-rendabele ondernemingen ondersteunt. Aan de andere kant kunnen maatschappe-
lijke redenen bestaan om de onderneming toch voort te zetten. In deze laatste situatie kan 
een faciliteit op zijn plaats zijn. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of dergelijke 
maatschappelijke redenen bestaan. Naar mijn mening zou in ieder geval moeten worden 
bepaald dat de belanghebbenden in hun onderlinge verhoudingen ook moeten uitgaan 
van de lagere waarde going concern. Bovendien zou een langere voortzettingstermijn 
geëist moeten worden, omdat in de praktijk ook veelal van een langere voortzettingsperi-

1347 Ceelen 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
1348 S.A. Stevens pleit voor een verlenging van de voortzettingstermijn van vijf jaar naar tien jaar om 

er meer voor te zorgen dat de vrijstellingen alleen in reële gevallen wordt verstrekt. S.A. Stevens 
2005a, § 7.2.3. 
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ode wordt uitgegaan. Niet valt in te zien waarom de overheid na vijf jaar haar claim prijs-
geeft waar erfgenamen niet-voortzetters hun claim op de bedrijfsopvolger behouden. Mijn 
voorkeur gaat uit naar een onbeperkte voortzettingstermijn, waarbij voor zowel de 
omvang van de heffing als het heffingsmoment wordt aangesloten bij de daadwerkelijk 
gerealiseerde liquidatiewaarde.1349 Aangezien de huidige faciliteit een te korte voortzet-
tingsperiode kent en evenmin van de andere erfgenamen eist dat zij ook een offer bren-
gen, is de conclusie dat de huidige vrijstelling in strijd komt met art. 1 GW.

9.4 CHRONOLOGISCHE ONTWIKKELING EN DOELSTELLING 
VRIJSTELLING WAARDE GOING CONCERN

9.4.1 Inleiding

De huidige vrijstelling voor de waarde going concern bestaat sinds 1 januari 1997. In deze 
paragraaf wordt ingegaan op de doelstelling van de wetgever met betrekking tot deze vrij-
stelling. Deze vrijstelling is echter niet de eerste faciliteit die bestaat voor de schenk- en 
erfbelasting. De eerste wettelijke faciliteit daarvoor werd in 1981 in de SW 1956 opgeno-
men. Dit betrof een betalingsregeling die alleen werd verleend indien de onderneming in 
gevaar zou komen als het recht over het ondernemingsvermogen direct betaald moest 
worden. Na wat kleine aanpassingen door de jaren heen, werden in 1998 met terugwer-
kende kracht tot 1 januari 1997 de eerste wettelijke vrijstellingen ingevoerd, waardoor 
onder andere 25% van het ondernemingsvermogen onbelast bleef, mits de onderneming 
gedurende vijf jaar (in geval van vererving) respectievelijk tien jaar (in geval van schen-
king) werd voortgezet. Aan deze vrijstelling werd voor het eerst niet meer de eis verbon-
den dat er onvoldoende middelen aanwezig waren om de schenk- en erfbelasting te beta-
len. In 2002 werd de voortzettingstermijn voor schenkingssituaties verkort naar vijf jaar 
en werd het vrijstellingspercentage verhoogd naar 30. In 2005 werd het vrijstellingsper-
centage verder verhoogd naar 50, in 2006 naar 60 en in 2007 naar 75. Met ingang van 2010 
ten slotte wordt de verkrijger een vrijstelling van 100% verleend voor het aandeel dat hij 
krijgt in de totale objectieve onderneming tot een waarde van € 1 miljoen (in 2011: € 
1.006.000). De rest van het verkregen ondernemingsvermogen is voor 83% vrijgesteld.

De vrijstelling is in de loop van de tijd dus behoorlijk verruimd. In 1981 werd een beta-
lingsregeling nog voldoende geacht. Het uitstel werd bovendien alleen verleend indien de 
onderneming door de heffing van de belasting in gevaar zou komen. Anno 2010 wordt de 
verkrijging van het ondernemingsvermogen deels volledig en deels voor 83% vrijgesteld. 
Hierbij doet het er niet toe of de onderneming liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van 
de heffing van schenk- of erfbelasting. Het is voor het onderzoek naar de doelstelling van 
de huidige vrijstelling van belang om de redenen achter de invoering en de verruimingen 
van de vrijstelling te achterhalen. In § 9.4.2 t/m 9.4.14 vindt dit onderzoek plaats aan de 
hand van de ontwikkeling van de faciliteit door de tijd heen. In § 9.4.15 zijn de uit deze 
weergave getrokken conclusies opgenomen.

9.4.2 Vóór 1981: een algemene betalingsregeling

Tot 1981 kon de ontvanger voor bijzondere gevallen uitstel van betaling verlenen (art. 65 
(oud) SW 1956 jo. art. 19 (oud) Uitv.besch. SW 1956.1350 In dat artikel werd geen onder-
scheid gemaakt tussen de verkrijging van ondernemingsvermogen en niet-ondernemings-

1349 Het niet-voortzetten van de onderneming moet ook als beëindigingsgrond gelden, omdat op dat 
moment de rechtvaardigingsgrond voor het verlenen van de faciliteit vervalt. Ook in geval van de 
verkrijging van andere niet-liquide vermogensbestanddelen vindt immers heffing plaats.

1350 Tot 1 juni 1990 waren de regels met betrekking tot het betalen van schenk- en erfbelasting en de 
betalingsfaciliteiten daarvoor in de SW 1956 opgenomen. Met ingang van 1 juni 1990 zijn de 
regels en de betalingsregelingen opgenomen in de IW 1990. Invoeringswet Invorderingswet 1990 
(wet van 30 mei 1990, Stb. 1990, 222).

Hoogeveen.book  Page 294  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Gelijkheidsbeginsel als rechtsbeginsel: vrijstellingen 295

vermogen. Wel was in § 49 van de Leidraad SW 1956 uitdrukkelijk voorgeschreven dat 
met bijzondere aandacht moest worden bezien of er gronden aanwezig waren voor het 
verlenen van uitstel, ingeval het verzoek om uitstel zijn grond vond in niet langs andere 
weg op te vangen liquiditeitsmoeilijkheden van het bedrijf dat vererfd is.1351

9.4.3 1981: Vijf jaar rentedragend uitstel bij in gevaar komen onderneming; 
vrijstelling afgewezen

Met ingang van 1981 werden de successierechten verhoogd, onder gelijktijdige verlaging 
van de vermogensbelasting. In het wetsvoorstel was niet voorzien in een speciale faciliteit 
in geval van overlijden van de ondernemer:1352

‘Wij zijn ons ervan bewust dat deze tariefstelling ook een verzwaring betekent 
in de gevallen waarin een ondernemer overlijdt. In dit verband willen wij erop 
wijzen, dat in de praktijk soepele betalingsregelingen kunnen worden gehan-
teerd wanneer de middelen voor de betaling van het successierecht niet op 
korte termijn kunnen worden vrijgemaakt.’

Op vragen van de leden van de CDA-fractie naar de problemen die zich voordoen bij de 
vererving van ondernemingen in met name het midden- en kleinbedrijf, de landbouw 
daaronder begrepen, is als volgt geantwoord:1353

‘Zoals in de memorie van toelichting reeds is gezegd, kan de ontvanger aan die 
problemen tegemoetkomen door soepele betalingsregelingen toe te kennen. De 
vrees van deze leden dat de problemen langs die weg niet werkelijk op te lossen 
zullen zijn, achten wij niet gegrond. In de praktijk wordt slechts zeer spora-
disch de tussenkomst van het ministerie ingeroepen in verband met moeilijk-
heden bij het betalen van successierecht door ondernemers.’

De leden van de CDA-fractie, daartoe onder andere aangespoord door de Raad voor het 
Midden- en Kleinbedrijf), vroegen zich vervolgens af of een speciale betalingsregeling niet 
beter zou zijn dan de algemene betalingsregeling. Hierop werd geantwoord:1354

‘Wij willen er in de eerste plaats op wijzen, dat de Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf in zijn rapport de vrees uitspreekt dat door de voorgestelde wijzi-
gingen de continuïteit van de vererfde ondernemingen in gevaar komt. De raad 
grondt deze vrees op de bewering dat ook onder de huidige wet met een lager 
tarief ondernemers in dezelfde moeilijkheden zouden kunnen komen. Deze 
bewering wordt echter met geen enkel gegeven onderbouwd. Zoals wij in de 
memorie van antwoord op blz. 28 gesteld hebben, doen zich in de praktijk nage-
noeg geen problemen voor, omdat de mogelijkheid van een betalingsregeling 
op grond van artikel 65 van de Successiewet 1956 soelaas biedt. De in die memo-
rie vermelde leidraadbepaling houdt naar onze mening voldoende waarborgen 
in voor de belangen van de hier bedoelde ondernemers.’

De invoering van een vrijstelling voor het schenkingsrecht in geval van een bedrijfsover-
dracht door ouders aan kinderen, welke suggestie werd gedaan door het Landbouwschap 
en de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf en als zodanig werd verwoord door de leden 

1351 In de genoemde Leidraad waren door de minister van Financiën aanwijzingen gegeven omtrent 
de toepassing van de SW 1956 en van de op die wet gegronde voorschriften (beschikking van 
3 december 1956, nr. C6/12705). Bij besluit van 11 december 2001, nr. CPP2001/3466M, NTFR 2002/
47 is deze Leidraad ingetrokken.

1352 Kamerstukken II, 1979-1980, 16 016, nr. 3, p. 12. Daarnaast werd een bijzonder tarief voorgesteld 
in geval van inkoop van aandelen om het successierecht te kunnen betalen.

1353 Kamerstukken II, 1979-1980, 16 016, nr. 7, p. 28.
1354 Kamerstukken II, 1979-1980, 16 016, nr. 10, p. 22.
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van de fracties van VVD en GPV, werd daarom niet juist geacht. Hierbij werd tevens aan-
gegeven dat:1355

‘De Successiewet 1956 (…) geen vrijstellingen [kent] voor schenking van 
bepaalde vermogensbestanddelen. Introductie van een vrijstelling voor een 
bedrijf dat overgaat van ouders naar kinderen, zou een geheel nieuw fenomeen 
zijn en de weg openen voor het ontgaan van schenkings- en successierecht door 
middel van constructies.’

In de nota naar aanleiding van het eindverslag wordt ter zake overigens opgemerkt dat 
niet zozeer het feit dat een nieuw fenomeen geïntroduceerd zou worden als argument 
heeft gegolden om een vrijstelling af te wijzen, maar meer het feit dat de weg geopend 
zou worden voor het ontgaan van schenkingsrecht en successierecht door middel van con-
structies.1356

Vervolgens werd tijdens de behandeling in de Tweede Kamer toegezegd een studie te ver-
richten naar de gevolgen van de heffing van inkomstenbelasting en successierecht bij het 
overlijden van een IB-ondernemer:1357

‘Van verschillende zijden is aandacht gevraagd voor moeilijkheden bij de over-
dracht van ondernemingen van ouders op kinderen, met name in de landbouw. 
De heren Portheine, Van Dijk en Van Dis hebben de vraag gesteld of bij waarde-
ring van landbouwgrond niet mede met de specifieke positie van deze grond 
rekening zou moeten worden gehouden. Dat gebeurt echter al. Op de overgang 
van landbouwgronden door schenking of door erfrecht is de resolutie van 
15 augustus 1965 van toepassing, nr. D5/433017691. In deze resolutie is bepaald 
dat voor de overgang van landbouwgronden van onder andere ouders aan kin-
deren onder bepaalde voorwaarden voor het successierechten [bedoeld zal zijn 
successierecht; MH] en voor het schenkingsrecht uitgegaan kan worden van de 
agrarische waarde van het bedrijf. Ter zake van de moeilijkheden in het mid-
den- en kleinbedrijf bij de betaling van successierecht, heeft de Raad voor het 
Midden- en Kleinbedrijf zich tot de leden van de Kamer gericht met een adres, 
waarin hij verzoekt om een studie naar deze problemen, mede in verband met 
de heffing van inkomstenbelasting. Ik zeg gaarne toe dat ik mijn medewerking 
aan zo’n studie zal verlenen. Ik vind het echter niet gewenst om, in afwachting 
van de resultaten daarvan, in de wetgeving bepaalde maatregelen op te nemen. 
In de tussentijd zullen zeker het meermalen genoemde uitstelartikel van de 
Successiewet, artikel 65 – daarop is overigens ook een amendement ingediend 
– en de leidraadbepaling die op dit artikel betrekking heeft, uitkomst kunnen 
bieden.’

De tekst van art. 65, lid 1 (oud), SW 1956 werd uiteindelijk bij amendement gewijzigd in 
die zin dat uitdrukkelijk werd bepaald dat uitstel van betaling kon worden verleend 
indien de onderneming (in de bv) in gevaar zou komen.1358 Hierbij kwam art. 65 (oud) SW 
1956 als volgt te luiden:

‘1. Door of namens Onze Minister van Financiën kan uitstel van betaling, waar-
onder begrepen toestemming tot betaling in termijnen, worden verleend:
a. in geval van verkrijging van niet ter beurze genoteerde aandelen in een 
onderneming of van vermogen in een onderneming, indien zonder zodanig uit-
stel de voortzetting van de onderneming in gevaar zou komen;

1355 Kamerstukken II, 1979-1980, 16 016, nr. 7, p. 28.
1356 Kamerstukken II, 1979-1980, 16 016, nr. 10, p. 24.
1357 Handelingen II van 11 september 1980, p. 6328. Zie ook Kamerstukken I, 1980-1981, 16 016, nr. 

25b, p. 6, waarin wordt aangegeven dat toegezegd is een onderzoek te verrichten.
1358 Amendement Van Dijk en Portheine, Kamerstukken II, 1979-1980, 16 016, nr. 24.
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b. in andere bijzondere gevallen.’

9.4.4 1984: Vijf jaar renteloos uitstel bij onvoldoende middelen; vrijstelling 
afgewezen

9.4.4.1 Invoering renteloze betalingsregeling
Met ingang van 1 januari 1984 werd de in 1981 ingevoerde betalingsregeling verplaatst 
naar art. 59a (oud) SW 1956 jo. art. 10a (oud) Uitv.besl. SW 1956.1359 Het ‘in gevaar komen’ 
waar in art. 65 (oud) SW 1956 nog over werd gesproken, werd min of meer objectief inge-
vuld door het opnemen van een forfaitaire voldoendemiddelentoets.1360 Indien tot de ver-
krijging ook niet-ondernemingsvermogen behoorde, werd het uitstel alleen verleend voor 
zover de verschuldigde belasting € 2.269 meer bedroeg dan de waarde van dat niet-onder-
nemingsvermogen. De gedachte hierbij was dat er in de gevallen waarin niet aan deze laat-
ste voorwaarde werd voldaan, er voldoende middelen waren om de belasting te voldoen. 
De bepaling dat de overschrijding meer dan € 2.269 moest bedragen, was opgenomen om 
doelmatigheidsredenen. De belasting moest in vijf jaarlijkse termijnen worden betaald. 
Het uitstel was renteloos.

De faciliteit is opgenomen in het kader van de fiscale lastenverlichting voor het midden- 
en kleinbedrijf en de agrarische sector en is een reactie op het voorstel van een interde-
partementale werkgroep in het rapport Fiscale maatregelen ten bate van het midden- en kleinbe-
drijf.1361 De regeling had tot doel het voorkomen van liquiditeitsproblemen indien de ver-
krijgers van de onderneming het voornemen hadden om de onderneming voort te zetten. 
1362 Hierdoor werd de continuïteit van de onderneming volgens de wetgever beter gewaar-
borgd:1363

‘De voorgestelde regeling heeft met name tot doel een knelpunt weg te nemen 
dat zich voordoet bij bedrijfsopvolging ten gevolge van het overlijden van een 
ondernemer. Bij diens overlijden zijn de erfgenamen of legatarissen successie-
recht verschuldigd over hun verkrijging. (…) Door de betaling van deze belas-
ting kan een liquiditeitsprobleem ontstaan indien de verkrijgers voornemens 
zijn om de onderneming voort te zetten. Zulk een liquiditeitsprobleem vormt 
een gevaar voor de continuïteit van de onderneming. Door de invoering van een 
betalingsregeling, op grond waarvan het successierecht gefaseerd over een peri-
ode van vijf jaar mag worden voldaan, zonder dat gedurende deze periode rente 
is verschuldigd, wordt aan dit liquiditeitsprobleem tegemoetgekomen, zodat de 
continuïteit van de onderneming bij het overlijden van een ondernemer beter 
is gewaarborgd. Het hiervoor gesignaleerde knelpunt kan zich niet alleen voor-
doen bij de verkrijging van een onderneming, maar ook bij de verkrijging van 
aandelen die in het vermogen van de erflater of schenker een zelfde plaats inne-
men.’

1359 Teneinde de wetgeving niet te complex te maken, werden de voortzettingseisen opgenomen in 
het uitvoeringsbesluit. Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 5, p. 7.

1360 In Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 5, p. 7 wordt aangegeven dat niet wordt getoetst of 
sprake is van liquiditeitsproblemen en dat de regeling dus een duidelijk geobjectiveerd karakter 
heeft. 

1361 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 3, p. 3. Het rapport is bij brief van 16 september 1984 
aangeboden aan de Tweede Kamer. Kamerstukken II, 1983-1984, 17 553, nr. 17. In de werkgroep 
zaten vertegenwoordigers van de Ministeries van Financiën, Economische Zaken en Landbouw en 
Visserij. De werkgroep had tot doel een studie te verrichten ter voorbereiding van het doen van 
fiscale voorstellen ten bate van het midden- en kleinbedrijf.

1362 Op het moment dat niet meer werd voortgezet, werd het uitstel ingetrokken. Inbreng van een 
onderneming in bijvoorbeeld een bv was geen reden om het verleende uitstel in te trekken. 
Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 3, p. 4-5. 

1363 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 3, p. 3.
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Uit de eerste zin van het hiervoor opgenomen citaat blijkt dat de regeling met name was 
bedoeld om een knelpunt bij overlijden weg te nemen. Teneinde te voorkomen dat de 
overgang van een onderneming bij het overlijden van een ondernemer gunstiger werd 
behandeld dan de overdracht van een onderneming tijdens zijn leven, gold de betalings-
regeling ook voor het schenkingsrecht.1364 Uit de laatste zin van het citaat blijkt verder 
dat de regeling voor aandelen alleen nodig werd geacht wanneer de verkrijging aandelen 
betrof die in het vermogen van de erflater de plaats van een onderneming innamen. Om 
die reden werd alleen de verkrijging van aanmerkelijkbelangaandelen gefacilieerd en 
werd de verkrijging van ter beurze genoteerde aandelen en van aandelen in een niet ter 
beurze genoteerde fiscale beleggingsinstelling van de regeling uitgezonderd.1365 Een aan-
merkelijk belang in een niet ter beurze genoteerde beleggingsvennootschap, niet zijnde 
een fiscale beleggingsinstelling, kwalificeerde dus wel. Dit gold ook voor beleggingsver-
mogen in een ondernemende vennootschap, zodat de doelstelling van de wetgever niet 
volledig werd bereikt. Dit is een bewuste keuze geweest:1366

‘Dat de faciliteit wel van toepassing zal zijn op de verkrijging van aandelen in 
een beleggingsmaatschappij, niet zijnde een beleggingsinstelling in de zin van 
de vennootschapsbelasting, is een gevolg van het feit dat aansluiting moest wor-
den gezocht bij de bestaande juridische structuren. Hierdoor is het niet moge-
lijk om de verkrijging van aandelen in deze vennootschappen van de faciliteit 
uit te sluiten, hoezeer dat ook uit theoretisch oogpunt wenselijk ware.’

Deze zienswijze heeft de wetgever onder de huidige vrijstelling, overigens terecht, losge-
laten.

Uit de toelichting blijkt verder dat het uitstel om uitvoeringstechnische redenen alleen 
werd verleend indien de verschuldigde belasting meer bedroeg dan € 2.269 en dat de ter-
mijn van vijf jaren was gekozen op grond van de overweging dat de termijn enerzijds om 
uitvoeringstechnische redenen niet te lang mocht zijn en anderzijds met het oog op het 
doel van de regeling ook weer niet te kort:1367

‘Een periode van vijf jaar komt dan redelijk voor.’

Een verlenging van de uitsteltermijn van art. 59a (oud) SW 1956 van vijf jaar naar acht jaar 
waarvoor de leden van de VVD-fractie pleitten, is afgewezen met de motivering dat dit tot 
te veel complicaties in de uitvoeringspraktijk zou leiden:1368

‘(…) de onderneming waarvoor de betalingsregeling is toegekend, [zal] gedu-
rende de periode dat de regeling van kracht is, […] moeten worden gevolgd. Om 
de aan dat volgen verbonden complicaties en de daarmee samenhangende 
werklast beperkt te houden, maar daarnaast toch een redelijke tegemoetko-
ming te verlenen aan de verkrijgers van ondernemingsvermogen, hebben wij 
gekozen voor een termijn van 5 jaar. Uiteraard is de keuze van deze termijn 
arbitrair. Echter het zal duidelijk zijn dat bij voorbeeld een termijn van 8 jaar 
zal leiden tot een groter aantal uitvoeringstechnische complicaties, die naar 
onze overtuiging niet opwegen tegen de verdergaande tegemoetkoming die als-
dan geboden zou worden.’

1364 In gelijke zin Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 5, p. 7 in reactie op vragen van de leden van 
de fractie van D66.

1365 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 3, p. 3-4.
1366 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 8, p. 1.
1367 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 3, p. 4.
1368 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 8, p. 1.
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In de memorie van toelichting is aangegeven dat de budgettaire opbrengstderving voor 
het eerste jaar werd geschat op afgerond € 2,3 miljoen (ƒ 5 miljoen) en vijf jaar na de 
inwerkingtreding van de betalingsregeling structureel afgerond € 6,8 miljoen (ƒ 15 mil-
joen).1369 Uit de memorie van antwoord blijkt ten slotte nog dat de verwachting was dat 
per jaar ongeveer 2.000 schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen voor de regeling zou-
den kwalificeren.1370

9.4.4.2 Verzoek om invoering vrijstelling afgewezen
De in de vorige paragraaf beschreven betalingsregeling is zoals gezegd een reactie op het 
voorstel van een interdepartementale werkgroep in het rapport Fiscale maatregelen ten bate 
van het mi d den- en kleinbedrijf.1371 In dit rapport wordt ingegaan op twee voorstellen van de 
Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (hierna: RCO) om de belastingdruk op de 
verkrijging van ondernemingsvermogen te verlichten. De twee voorstellen omvatten een 
kwijtscheldingsregeling en een renteloze betalingsregeling. Het voorstel om een vrijstel-
ling te verlenen, is in het rapport afgewezen met de volgende motivering:1372

‘Het eerste voorstel houdt in dat het ondernemingsvermogen, ongeacht de 
omvang, geheel buiten de heffing van het successierecht blijft. Een dergelijke 
regeling is in strijd met de basisgedachte van de Successiewet 1956, die inhoudt 
dat al hetgeen krachtens erfrecht wordt verkregen in beginsel aan de heffing 
van successierecht is onderworpen. Bovendien wordt voorbijgegaan aan het feit 
dat tot de nalatenschap andere vermogensbestanddelen kunnen behoren, die 
een zodanige omvang hebben dat er in het geheel geen reden is enigerlei tege-
moetkoming te verlenen. Een dergelijke tegemoetkoming zou dan niet noodza-
kelijk zijn en een ongelijkheid scheppen.’

De voorkeur van de werkgroep gaat uit naar het voorstel van het RCO om tot de invoering 
van een betalingsregeling in te voeren:1373

‘Aangezien het knelpunt wordt gevormd door een liquiditeitstekort en dan met 
name in die gevallen, dat er naast ondernemingsvermogen slechts weinig privé-
vermogen aanwezig is, gaat de voorkeur van de werkgroep uit naar de tweede 
suggestie, die een tegemoetkoming in de betalingssfeer inhoudt.’

Tijdens de parlementaire behandeling is op vragen van de leden van de VVD-fractie om 
een vrijstelling in te voeren, eveneens afwijzend gereageerd.1374 Hierbij wordt verwezen 
naar de gegeven motivering in het rapport fiscale maatregelen ten bate van het midden- 
en kleinbedrijf:

‘Deze leden vragen zich af, of de continuïteit van de onderneming niet nog 
meer geholpen zal zijn door een gedeeltelijke kwijtschelding van de successie-
rechten volgens een glijdende schaal. Wij wijzen er op dat gedeeltelijke kwijt-
schelding van de successierechten volgens een glijdende schaal neerkomt op 
een vrijstelling van een evenredig deel van het verkregen ondernemingsvermo-
gen, ongeacht de omvang van dat vermogen. Wij sluiten ons in dezen aan bij 

1369 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 3, p. 5.
1370 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 5 en 6.
1371 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 3, p. 3. Het rapport is bij brief van 16 september 1984 

aangeboden aan de Tweede Kamer. Kamerstukken II, 1983-1984, 17 553, nr. 17. In de werkgroep 
zaten vertegenwoordigers van de Ministeries van Financiën, Economische Zaken en Landbouw en 
Visserij. De werkgroep had tot doel een studie te verrichten ter voorbereiding van het doen van 
fiscale voorstellen ten bate van het midden- en kleinbedrijf.

1372 Rapport Fiscale maatregelen ten bate van het midden- en kleinbedrijf, p. 23-24. Kamerstukken II, 1983-
1984, 17 553, nr. 17.

1373 Zie vorige noot, p. 24.
1374 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 5, p. 5.
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hetgeen is verwoord in het rapport van de interdepartementale werkgroep fis-
cale maatregelen ten bate van het midden- en kleinbedrijf omtrent de mogelijk-
heid van kwijtschelding van successierechten volgens een glijdende schaal. De 
werkgroep merkt op, dat een dergelijke regeling in strijd is met de basisge-
dachte van de Successiewet 1956, die inhoudt dat al hetgeen krachtens erfrecht 
wordt verkregen in beginsel aan de heffing van successierecht is onderworpen 
en bovendien voorbijgaat aan het feit dat tot de nalatenschap andere vermo-
gensbestanddelen kunnen behoren, die een zodanige omvang hebben dat er in 
het geheel geen reden is enigerlei tegemoetkoming te verlenen.’

9.4.5 1990: Verplaatsing naar de IW 1990

Met ingang van 1 juni 1990 is de betalingsregeling die in 1984 was ingevoerd, opgenomen 
in de IW 1990. Hierbij is er in het kader van de deregulering voor gekozen om art. 59a 
(oud) SW 1956 niet integraal over te nemen, maar een meer algemeen kader te geven in 
art. 26, lid 3 (oud), IW 1990. Bepaald werd dat bij algemene maatregel van bestuur regels 
konden worden gesteld met betrekking tot het verlenen van uitstel van betaling, voor de 
duur van ten hoogste tien jaren, in de gevallen waarin belastingaanslagen in de schenk- 
of erfbelasting zijn opgelegd en door de voldoening daarvan zonder uitstel een sociaaleco-
nomisch dan wel cultureel belang in gevaar zou komen. Vervolgens werd bij algemene 
maatregel van bestuur een nadere invulling gegeven aan ‘het in gevaar komen van een 
sociaal en economisch belang’. Hierbij werd uitdrukkelijk beoogd geen enkele materiële 
beperking aan te brengen in de toepassing van art. 59a (oud) SW 1956.1375 Zowel het niet 
integraal opnemen van art. 59a (oud) SW 1956 in de IW 1990 als de uitbreiding ter zake 
van een cultureel belang, vinden hun oorzaak in het kleine bereik dat art. 59a (oud) SW 
1956 in de praktijk bleek te hebben:1376

‘Uit een onderzoek met betrekking tot de werking van het genoemde artikel 
59a is gebleken dat de regeling thans zeer weinig wordt toegepast en een gering 
financieel belang heeft. Over de periode 1 januari 1984 – de datum waarop de 
regeling in werking is getreden – tot 1 juli 1986, is de bepaling ongeveer 40 maal 
toegepast, dus gemiddeld 16 maal per jaar. Het bedrag aan belasting, waarvoor 
renteloos uitstel is verleend, kan over die periode worden geschat op f 5 mil-
joen, dus ca f 2 miljoen per jaar.’

De regeling werd dus gemiddeld 16 keer per jaar gebruikt, terwijl bij de invoering van de 
regeling in 1984 er nog van werd uitgegaan dat de regeling 2.000 keer per jaar gebruikt 
zou gaan worden (zie § 9.4.4.1 hiervoor).

9.4.6 1993: Invoering (gedeeltelijke) vrijstelling afgewezen

In 1993 is de invoering van een gedeeltelijke vrijstelling afgewezen met het argument dat 
deze niet zou passen binnen de systematiek van de SW 1956, omdat:1377

‘(…) deze beoogt te belasten de waarde van al wat verkregen wordt (vgl. art. 1). 
Voor het introduceren daarvan zie ik, ook uit het oogpunt van precedentwer-
king, geen ruimte.’

1375 Kamerstukken II, 1989-1990, 20 588, nr. 3, p. 75. Art. 26, lid 3 (oud), IW 1990 jo. art. 2 t.m 5 (oud) 
Uitv.besl. IW 1990. De wettelijke bepaling werd overigens uitgebreid met de mogelijkheid om uit-
stel van betaling te verlenen bij het in gevaar komen van een cultureel belang. Zie thans art. 25, 
lid 3, IW 1990.

1376 Kamerstukken II, 1989-1990, 20 588, nr. 3, p. 75.
1377 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 16 juni 1993, nr. AFP93/165, V-N 1993, p. 2013, 

pt. 3.
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Overigens was deze principiële gedachte op dat moment in de uitvoeringssfeer al losgela-
ten ter zake van bepaalde niet-rendabele ondernemingen. Hierop is ingegaan in § 9.2.

9.4.7 1996: Tien jaar uitstel bij onvoldoende middelen

Met ingang van 1 januari 1996 is de uitstelperiode van de in § 9.4.5 besproken betalings-
regeling verlengd tot tien jaar. Het doel van de regeling is opnieuw het voorkomen van 
liquiditeitsproblemen voor de onderneming. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat 
de termijn is verlengd omdat belastingschuldigen te weinig gebruik van de regeling maak-
ten:1378

‘Door het georganiseerde bedrijfsleven is aangedrongen op verlenging van deze 
termijn omdat uitstel voor een periode van vijf jaar te kort is om een substan-
tiele bijdrage te leveren aan het wegnemen van de genoemde liquiditeitsproble-
men.’

Hierdoor was het volgens de wetgever voor belanghebbenden vaak nauwelijks interessant 
om een verzoek om toepassing van de regeling in te dienen.1379

Naar mijn mening is het argument voor de verruiming weinig overtuigend. Ik acht het 
aannemelijk dat verkrijgers van ondernemingen die onder de oude regeling in liquidi-
teitsproblemen kwamen door de schenk- en erfbelasting altijd voor deze regeling zouden 
opteren, ook al leidde dit ‘maar’ tot renteloos uitstel van betaling van de verschuldigde 
belasting, die in vijf jaarlijkse termijnen moest worden voldaan. Van Vijfeijken merkt ter 
zake van de gegeven redenering van de wetgever op:1380

‘Deze redenering verbaast zeer. Het ligt immers voor de hand om uit het geringe 
gebruik af te leiden dat er überhaupt geen probleem bestaat in de praktijk. Ove-
rigens wordt niet verhuld dat de verruiming van de regeling heeft plaatsgevon-
den op aandringen van het georganiseerde bedrijfsleven.’

9.4.8 1997: Gedeeltelijke kwijtschelding en tien jaar uitstel bij onvoldoende vrije 
middelen

De eerste in de wet opgenomen faciliteit die effectief leidde tot een vrijstelling voor de 
waarde going concern van de onderneming is ingevoerd in 1998, door middel van het 
opnemen van een kwijtscheldingsfaciliteit in de IW 1990.1381 De faciliteit had terugwer-
kende kracht tot 1 januari 1997 en heeft bestaan tot 1 januari 2002.1382 Het kwijtschel-
dingspercentage bedroeg 25.1383 De kwijtschelding werd verleend indien, kort gezegd, een 
onderneming (in een bv) werd verkregen van een ondernemer en de verkregen onderne-
ming (in de bv) werd voortgezet door de verkrijger. In geval van vererving moest de ver-
krijger vijf jaar voortzetten; in geval van schenking tien jaar. Bij een schenking werden 
verder twee extra eisen gesteld aan de schenker. De eerste eis hield in dat de schenker ten 
tijde van de schenking ten minste de leeftijd van 55 jaar had bereikt, of voor ten minste 
45% arbeidsongeschikt was. Deze voorwaarden waren opgenomen omdat de wetgever van 
mening was dat een schenking alleen gefacilieerd hoefde te worden in de gevallen waarin 
het maatschappelijk aanvaard is dat een onderneming aan een opvolger wordt overgedra-

1378 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 428, nr. 3, p. 14-15.
1379 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 428, nr. 5, p. 17.
1380 Van Vijfeijken 2011, § 2.4.
1381 De wetgever heeft erkend dat de kwijtscheldingsfaciliteit het karakter van een vrijstelling had. 

Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 8.
1382 De terugwerkende kracht gold voor de situaties waarin de belastbare feiten zich hadden voorge-

daan in 1997. Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 9. 
1383 Art. 26, lid 4 (oud), IW 1990 jo. art. 6 Uitv.reg. (oud) IW 1990. 
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gen.1384 De tweede eis hield in dat de schenker de onderneming (in de bv) minimaal vijf 
jaar voor de schenking moest hebben gedreven. Deze voorwaarde werd opgenomen om te 
voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt van de regeling.1385

De kwijtschelding werd ook onder deze regeling niet verleend indien aandelen werden 
verkregen in een fiscale beleggingsinstelling. Nieuw was dat, ook als de bv geen fiscale 
beleggingsinstelling was in de zin van art. 28 Wet VPB 1969, maar wel soortgelijke werk-
zaamheden verrichtte, de faciliteiten evenmin van toepassing waren. Een andere nieuwe 
voorwaarde was dat de kwijtschelding alleen werd verleend voor zover de bv een onder-
neming dreef. Of hiervan sprake was, moest worden beoordeeld op grond van art. 2, lid 1, 
onderdeel d (oud), Wet VPB 1969 (thans art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969). Om doel-
matigheidsredenen werd niet al het beleggingsvermogen in een actieve bv buiten de 
kwijtschelding gehouden. Alleen voor zover het beleggingsvermogen meer dan 15% uit-
maakte van de waarde van de aanmerkelijkbelangaandelen werd de faciliteit niet ver-
leend over het beleggingsvermogen.

Voor de belasting die na toepassing van de kwijtschelding nog betaald moest worden, 
bleef een renteloze betalingsregeling voor een periode van tien jaar bestaan. Een verrui-
ming werd wel aangebracht. De belasting mocht namelijk aan het einde van de periode 
worden voldaan in plaats van in tien jaarlijkse termijnen. Het uitstel werd nog steeds 
gekoppeld aan het al dan niet verkrijgen van voldoende middelen om de belasting te beta-
len.1386 De toets of daarvan sprake was, werd wel soepeler door naast het ondernemings-
vermogen ook ander vermogen als gebonden vermogen aan te merken. Er was vanaf dat 
moment alleen sprake van voldoende vrije middelen voor zover de verkrijging meer 
omvatte dan:
a. het verkregen ondernemingsvermogen zelf;
b. de in privé gehouden onroerende zaak die binnen de onderneming (van de bv) werd 

gebruikt;
c. de eigen woning;
d. het bedrag aan belasting dat kon worden toegerekend aan de verkrijging nadat deze 

was verminderd met het onder a bedoelde ondernemingsvermogen.

Ten slotte werd uitstel van betaling verleend voor de schenk- of erfbelasting die een ver-
krijger verschuldigd was over de verkrijging van een vordering op een medeverkrijger die 
wel ondernemingsvermogen had verkregen.

De met ingang van 1 januari 1997 ingevoerde faciliteiten waren ook weer bedoeld om 
liquiditeitsproblemen bij de bedrijfsopvolging te voorkomen. In de memorie van toelich-
ting bij de invoering van de uitstel- en kwijtscheldingsfaciliteiten voor de schenk- en erf-
belasting in 1998 is dit uitgangspunt als volgt verwoord:1387

‘Wanneer een onderneming door vererving overgaat op de erfgenamen en door 
één of meer van hen wordt voortgezet, kan het verschuldigde successierecht tot 
financiële problemen leiden die de continuïteit van de onderneming zouden 
kunnen aantasten. Die problematiek speelt ook ingeval een ondernemer zich 
uit de zaken terugtrekt en de onderneming schenkt aan een of meer opvolgers. 
In dat geval is schenkingsrecht verschuldigd. Vanuit het algemeen sociaal-eco-
nomisch belang is het onwenselijk dat een onderneming die overgaat door ver-
erving moet worden gestaakt of geforceerd moet worden verkocht zonder dat 
de bedrijfsresultaten daar aanleiding toe geven, met als gevolg een verlies aan 

1384 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 23. Deze eis is naar mijn mening terecht vervallen. 
Zie Hoogeveen 2004, § 6.5.2. Zie ook Zwemmer 2002, p. 933.

1385 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 8.
1386 Art. 25, lid 9 (oud), IW 1990 jo. art. 6 (oud) Uitv.reg. IW 1990.
1387 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 2.
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werkgelegenheid en economische diversiteit. Het is om dezelfde reden onwen-
selijk dat een ondernemer in situaties waarin het maatschappelijk gebruikelijk 
is uit te treden, zijn onderneming staakt in plaats van overdraagt aan een of 
meer opvolgers. In beginsel geldt hetzelfde indien de onderneming in de vorm 
van een besloten vennootschap (BV) wordt gedreven, waarbij de overgang van 
de onderneming geschiedt door vererving of schenking van tot een aanmerke-
lijk belang behorende aandelen. Het voorstel is door een tweetal maatregelen 
een bijdrage te leveren aan de continuïteit van familie-ondernemingen door de 
druk van het successierecht en het schenkingsrecht ten gevolge van de over-
gang van de onderneming te verminderen.’

Met ingang van 1997 gaat de wetgever dus voor het eerst over tot het verlenen van een 
vrijstelling over de waarde going concern van een onderneming. Deze koerswijziging is 
verrassend aangezien de wetgever in 1981, 1984 en 1993 niet tot een invoering van een 
vrijstelling is overgegaan omdat (1) dat zou kunnen leiden tot constructies, (2) geen bewijs 
is geleverd dat een betalingsregeling niet zou volstaan, (3) tot de nalatenschap andere ver-
mogensbestanddelen kunnen behoren, die een zodanige omvang hebben dat er in het 
geheel geen reden is enigerlei tegemoetkoming te verlenen, (4) een vrijstelling een onge-
lijkheid zou scheppen, (5) een vrijstelling in strijd is met de systematiek van de SW 1956 
en (6) een vrijstelling mogelijke precedentwerking zou kunnen hebben.1388

Waarom de hiervoor geldende zes redenen om niet over te gaan tot de invoering van een 
vrijstelling in 1997 niet meer zouden gelden, is niet aangegeven. Naar de omslag in de 
denkwijze van de wetgever om toch over te gaan tot het verlenen van vrijstelling voor de 
waarde going concern is het slechts gissen. In ieder geval wordt de stelling dat het ver-
schuldigde successierecht tot financiële problemen kan leiden die de continuïteit van 
(familie)ondernemingen zouden kunnen aantasten op geen enkele wijze onderbouwd. 
Dat dit het geval zou zijn, ligt niet voor de hand gegeven de goede solvabiliteitspositie van 
familiebedrijven (§ 6.3.5 en § 6.4.6). Verder wordt er in de parlementaire geschiedenis 
niets gezegd over het bereik en het effect van de tot op dat moment bestaande betalings-
regeling. Ik roep in herinnering dat de uitstelperiode in 1996 nog was verruimd van vijf 
naar tien jaar omdat van de regeling te weinig gebruik werd gemaakt (§ 9.4.7).

Ten slotte merk ik nog op dat, hoewel in de toelichting staat dat de regeling een bijdrage 
moet leveren aan de continuïteit van familieondernemingen, de voorwaarden zodanig 
waren opgesteld dat de faciliteiten ook openstonden voor een verkrijger/niet-familielid. 
Verder werd ook niet de eis gesteld dat sprake moest zijn van een familiebedrijf. Er werd 
bijvoorbeeld niet geëist dat de eigendom van de onderneming voor 50% of meer behoorde 
tot één familie.1389

Met betrekking tot de versoepeling van de voldoendemiddelentoets voor de toepassing 
van de betalingsregeling is het volgende aangegeven:1390

‘De versoepeling van de uitstelfaciliteit heeft aldus tot gevolg dat het aan over-
gaand ondernemingsvermogen toe te rekenen successie- of schenkingsrecht 
slechts binnen de normale betalingstermijn hoeft te worden voldaan indien – 
algemeen gesproken – er liquide of relatief eenvoudig te gelde te maken privé-
vermogensbestanddelen worden verkregen door de belastingschuldige. Voor de 
rest kan op de verschuldigde belasting, (…), de bestaande betalingsregeling toe-
passing vinden.’

1388 Zie § 9.4.3, § 9.4.4 resp. § 9.4.6.
1389 Een eis die in het kader van het verbod op staatssteun ook niet gesteld had kunnen worden. Zie 

§ 8.5.2.
1390 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 2.
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Het vervangen van de jaarlijkse betaaltermijnen naar een eenmalige betaling na een peri-
ode van tien jaar is niet specifiek toegelicht.

9.4.9 2002: Verplaatsing naar de SW 1956 en verhoging vrijstelling naar 30%

Vanaf 1 januari 2002 zijn de kwijtscheldingsfaciliteiten in de IW 1990 vervallen. Daarvoor 
in de plaats zijn waarderingsfaciliteiten opgenomen in de SW 1956. Deze verplaatsing 
heeft op voorspraak van de Werkgroep-Moltmaker plaatsgevonden:1391

‘Het kabinet onderschrijft het voorstel van de werkgroep om de kern van de 
regeling voor bedrijfsopvolging in de successiewet op te nemen. Zoals hiervoor 
al aangegeven, wordt de huidige positionering van de regeling in de IW 1990 als 
moeizaam ervaren.’

De waarderingsfaciliteit werkt hetzelfde uit als haar in § 9.4.8 besproken voorganger, zij 
het dat er wel een verhoging heeft plaatsgevonden van het vrijstellingspercentage van 25 
naar 30. De onderneming mocht namelijk worden gewaardeerd op 70% van de waarde 
going concern.1392 Naast de voornoemde wijziging werden er nog twee wijzigingen door-
gevoerd. Ten eerste werd de voortzettingstermijn van de vrijstelling voor de schenkbelas-
ting verkort van tien jaar naar vijf jaar. Voor deze wijziging is bij mijn weten geen moti-
vering gegeven. Het laat zich denken dat de wetgever niet langer een onderscheid heeft 
willen aanbrengen tussen een bedrijfsopvolging bij leven en bij overlijden. In ieder geval 
geeft de Werkgroep-Moltmaker aan dat voor schenking, net als voor overlijden, een voort-
zettingstermijn zou moeten gelden van vijf jaar.1393 De wetgever lijkt dit voorstel stilzwij-
gend te hebben overgenomen. Ten tweede werd niet langer geëist dat de verkrijger van 
aandelen aanmerkelijkbelanghouder moet worden. Wel werd nog steeds de eis gesteld dat 
de aandelen bij de schenker of de erflater tot een aanmerkelijk belang behoorden. Deze 
tweede wijziging heeft in ieder geval plaatsgevonden op voorspraak van de Werkgroep-
Moltmaker. Volgens de werkgroep vloeide uit het karakter van de faciliteiten namelijk 
voort dat de verkrijger geen aanmerkelijk belang hoefde te verkrijgen.1394 Dit voorstel is 
overgenomen met de motivering dat het voor de problemen die de heffing van schenk- en 
erfbelasting kan veroorzaken voor de continuïteit van de onderneming niet relevant is of 
de aandelen bij de verkrijgers tot een aanmerkelijk belang (gaan) behoren.1395

De bestaande betalingsregelingen bleven behouden. Wel zijn zij met ingang van 2002 ren-
tedragend geworden. Daardoor kon de voldoendemiddelentoets voor het verlenen van het 
uitstel vervallen.1396 De gedachte hierbij is geweest dat belastingschuldigen vanwege de 
rente alleen om het uitstel zouden verzoeken als het uitstel echt nodig zou zijn.

1391 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1, p. 16 (Kabinetsstandpunt over het Rapport Moltmaker, 
opgenomen in V-N 2001/33.3).

1392 Art. 35c, lid 2 (oud), SW 1956. In de wet stond niet ‘waarde going concern’, maar de ‘waarde onder 
de verplichting de onderneming vijf jaar voort te zetten’. Dit riep de vraag op namens wie de ver-
plichting bestaat om voort te zetten. Van Vijfeijken 2001, § 6.3. Zie ook § 9.2.6.

1393 Rapport Moltmaker 2000, § 4.7.1.
1394 Rapport Moltmaker 2000, § 4.6.4. Overigens had de werkgroep ook voorgesteld om de omvangseis 

van de aandelen bij de schenker en erflater te verhogen van 5% naar een aandelenbezit van mini-
maal 1/3 tezamen met de partner en de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en de tweede 
graad van de zijlijn en al dan niet tezamen met de partner ten minste 7%. Dit voorstel is afgewe-
zen omdat er geen reden was voor een verzwaring en omdat de wijziging zou leiden tot ingewik-
kelde regelgeving. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1, p. 18 (Kabinetsstandpunt over het 
Rapport Moltmaker, opgenomen in V-N 2001/33.3).

1395 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1, p. 18 (Kabinetsstandpunt over het Rapport Moltmaker, 
opgenomen in V-N 2001/33.3). Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de eis dat de verkrijger aan-
merkelijkbelanghouder moet worden in geval van een buitenlandse verkrijger die minder ver-
kreeg dan 5% van de aandelen in strijd is geoordeeld met de vrijheid van kapitaalverkeer 
(HR 25 september 2009, BNB 2010/31). Dit arrest is besproken in § 7.2.2.2.

1396 Rapport Moltmaker 2000, § 2.7.7 en § 7.8.
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Aangezien de waarderingsfaciliteit in de SW 1956 in de plaats is gekomen van de kwijt-
scheldingsfaciliteit, is er in de parlementaire geschiedenis bij deze faciliteit niet echt een 
‘eigen’ doelstelling te vinden. Er wordt voortgeborduurd op de ratio van de oude kwijt-
scheldingsfaciliteiten in de IW 1990:1397

‘Indien een onderneming door vererving overgaat op de erfgenamen en door 
één of meer van hen wordt voortgezet, kan de verschuldigde successiebelasting 
tot financiële problemen leiden die de continuïteit van de onderneming in 
gevaar zouden kunnen brengen. Een soortgelijke problematiek doet zich voor 
indien een onderneming wordt geschonken aan een bedrijfsopvolger of aan 
deze tegen een lage prijs wordt verkocht. In dat geval is schenkingsbelasting 
verschuldigd. Vooropgesteld dient te worden dat hier sprake is van verkrijging 
van vermogen die op grond van de beginselen van de Successiewet tot belasting-
heffing aanleiding geeft. Tegelijkertijd spelen ook andere overwegingen een rol. 
Omdat het bijvoorbeeld vanuit het algemeen sociaal-economisch belang wense-
lijk is de continuïteit van familie-ondernemingen te bevorderen, is in de Invor-
deringswet 1990 een regeling opgenomen waardoor de druk van de successie- 
en schenkingsbelasting bij bedrijfsopvolging wordt verminderd. In de praktijk 
worden bij de huidige regeling op zichzelf reeds diverse knelpunten ervaren die 
het wenselijk maken de huidige regeling te herzien. (…) Ten slotte kan nog, bin-
nen de budgettaire mogelijkheden, een verdere verlichting van de druk van de 
successie- en schenkingsbelasting bij bedrijfsopvolging worden overwogen.’

Ook hier wordt weer uitdrukkelijk gesproken over familieondernemingen, maar opnieuw 
zijn er geen wettelijke voorwaarden gesteld die de werking van de faciliteit daar ook toe 
beperken.

De motivering van de verhoging van het vrijstellingspercentage van 25 naar 30 luidt als 
volgt:1398

‘(…) het kabinet [zal] in het kader van de voorbereiding van de begroting 2002 
onderzoeken of middelen vrijgemaakt kunnen worden om het percentage van 
het ondernemingsvermogen dat bij bedrijfsopvolging buiten de heffing van suc-
cessie- en schenkingsrecht blijft (nu: 25%) duidelijk te verhogen.’

Uiteindelijk was er budgettaire ruimte om de vrijstelling te verhogen met 5 procentpun-
ten naar 30%:1399

‘In § 2.3.3.5 van het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de Werkgroep-
Moltmaker is aangekondigd dat het kabinet in het kader van de voorbereiding 
van de begroting 2002 zal onderzoeken of middelen vrijgemaakt kunnen wor-
den om het percentage van het ondernemingsvermogen dat bij bedrijfsopvol-
ging buiten de heffing van successie- en schenkingsrecht blijft duidelijk te ver-
hogen. Als uitvloeisel hiervan wordt voorgesteld dit percentage (nu: 25%) te ver-
hogen tot 30%.’

De verhoging van de vrijstelling van 25% naar 30% heeft dus plaatsgevonden omdat de 
budgettaire middelen voor een verhoging aanwezig waren. Niet is onderzocht of de vrij-
stelling van 25% wellicht al voldoende was. Evenmin is onderzocht of de verhoging naar 
30% voldoende is om de mogelijke liquiditeitsproblemen weg te nemen.

1397 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1, p. 15 (Kabinetsstandpunt over het Rapport Moltmaker, 
opgenomen in V-N 2001/33.3).

1398 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 789, nr. 1, p. 19-20 (Kabinetsstandpunt over het Rapport Moltma-
ker, opgenomen in V-N 2001/33.3). Zie ook p. 15 van het genoemde Kamerstuk.

1399 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 015, nr. 3, p.4.
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9.4.10 2004: aankondiging verhoging vrijstelling en algemene ratio

9.4.10.1 Inleiding
In 2004 heeft naar aanleiding van een motie een evaluatie plaatsgevonden van de bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten voor zowel de inkomstenbelasting, de overdrachtsbelasting als de 
schenk- en erfbelasting.1400 De verslaggeving van deze evaluatie is opgenomen in het Rap-
port Bedrijfsoverdracht 2004. In dit rapport wordt een algemene doelstelling gegeven, die 
volgens de staatssecretaris van Financiën aan alle bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ten grond-
slag ligt. In het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 is verder voorgesteld om de vrijstelling 
van 30% te verhogen naar 50%. Hierna wordt op deze twee punten ingegaan.

9.4.10.2 Aankondiging verhoging naar 50%
De verhoging van de vrijstelling naar 50% is in het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 als 
volgt gemotiveerd:1401

‘Door verschillende organisaties is in de oriënterende gesprekken aandacht 
gevraagd voor het schenkings- en successierecht bij een bedrijfsoverdracht. Ten-
einde mogelijke liquiditeitsproblemen te voorkomen, zijn er fiscale faciliteiten 
– de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en een uitstelfaciliteit – ingevoerd. Deze facili-
teiten gelden ongeacht aan wie het bedrijf wordt overgedragen. Vraag is of deze 
faciliteiten toereikend zijn in het licht van de visie dat belastingheffing econo-
misch wenselijke bedrijfsoverdrachten niet mag blokkeren vanwege een te 
groot liquiditeitsbeslag als gevolg van het a-periodieke karakter van de heffing. 
In de beleving van een ondernemer drukt het schenkings- en successierecht als 
een extra last op het ondernemingsinkomen en eventueel op het eigen vermo-
gen van de onderneming. De huidige vrijstelling in de bedrijfsopvolgingsfacili-
teit van 30% van het ondernemingsvermogen wordt niet als toereikend ervaren 
om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Gelet op het voorgaande wordt voor-
gesteld om de vrijstelling in de bedrijfsopvolgingsfaciliteit te verhogen van 30% 
van het ondernemingsvermogen naar 50% van het ondernemingsvermogen. is. 
De daarmee gepaard gaande budgettaire derving bedraagt € 30 miljoen per jaar. 
Met een vrijstelling van 50% van het ondernemingsvermogen wordt een aan-
zienlijke handreiking geboden om mogelijke liquiditeitsproblemen die zouden 
leiden tot een aantasting van het ondernemingsvermogen, te vermijden (…).’

De verhoging van de vrijstelling heeft dus plaatsgevonden omdat een aantal organisaties 
heeft aangegeven dat de vrijstelling van 30% van het ondernemingsvermogen niet ‘als toe-
reikend wordt ervaren’ om de liquiditeitsproblemen te voorkomen. Uit § 1 van het Rap-
port Bedrijfsoverdracht 2004 blijkt dat met de volgende organisaties is gesproken: VNO-
NCW, MKB Nederland, de Raad voor Zelfstandig Ondernemerschap, de Nederlandse Orde 
van Belastingadviseurs en de Federatie van Belastingadviseurs. Het College van Belasting-
adviseurs heeft een schriftelijke inbreng geleverd. De genoemde organisaties zijn geen 
neutrale organisaties; zij behartigen – terecht – de belangen van hun klanten. Hiermee wil 
ik geen diskwalificatie aanbrengen van deze organisaties. Zij staan zo gezegd ‘met de voe-
ten in de aarde’ en zijn de eersten die in concrete situaties met mogelijke liquiditeitspro-
blemen bij hun klanten worden geconfronteerd. Waar het mij om gaat, is dat de ervaring 
van de belangenorganisaties niet met concrete aantallen wordt onderbouwd. Is deze erva-
ring gebaseerd op enkele honderden gevallen, op enkele tientallen gevallen, of misschien 
alleen op enkele gevallen? Ook als het om één concreet geval zou gaan, kan dat er al toe 
leiden dat de 30%-vrijstelling niet als toereikend wordt ervaren. Is dat dan reden om over 
de gehele linie een verhoging van 20% aan te brengen? Bij enkele honderden gevallen zou 
dat meer voor de hand liggen. Evenmin wordt duidelijk wat de omvang is van het moge-
lijke liquiditeitsprobleem. Alleen als daarin inzicht bestaat, kan worden aangegeven of 

1400 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 607, nr. 49. 
1401 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 7.3.1, pt. 1.
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een vrijstelling van 30% al dan niet toereikend is en, als dat niet het geval zou zijn, dat een 
vrijstelling van 50% wel toereikend zou zijn. De genoemde organisaties zouden toch moe-
ten kunnen aangeven om hoeveel gevallen het jaarlijks gaat en in welke mate de liquidi-
teitsproblemen zich voordoen. Nu deze gegevens niet zijn verstrekt, had het voor de hand 
gelegen om de ‘ervaringen’ van de belangenorganisaties op zijn minst te toetsen aan de 
realiteit door bijvoorbeeld onafhankelijke deskundigen te raadplegen. Ook de Belasting-
dienst had men kunnen raadplegen. Inspecteurs en ontvangers zouden inzicht moeten 
kunnen verschaffen in de mate waarin zich ter zake liquiditeitsproblemen voordoen en 
in de omvang daarvan. Dat in de beleving van een ondernemer het schenkings- en succes-
sierecht als een extra last op het ondernemingsinkomen en eventueel op het eigen vermo-
gen van de onderneming drukt, is weinig verrassend en nog minder overtuigend.

Hierbij is het verder opvallend dat de staatssecretaris tegelijkertijd opmerkt dat:1402

‘De algemene notie is dat vererving of schenking van bedrijfsvermogen niet 
principieel anders is dan de vererving of schenking van ander vermogen. Het 
invoeren van een apart tarief of een volledige vrijstelling voor de schenking of 
vererving van ondernemingsvermogen ligt dan ook niet in de rede.’

Niet duidelijk is waarom een 50%-vrijstelling wel in de rede zou liggen.

9.4.10.3 Doelstelling van alle faciliteiten
In het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 wordt verder een algemene doelstelling gegeven, 
die volgens de staatssecretaris van Financiën aan alle bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ten 
grondslag ligt (de cursiveringen zijn van mijn hand):1403

‘§ 2.3. (…) Algemeen uitgangspunt: belasting mag geen beletsel zijn voor 
bedrijfsoverdracht. In zijn algemeenheid geldt voor de fiscale behandeling van 
bedrijfsoverdrachten dat de fiscale heffing geen beletsel mag zijn voor economisch 
gewenste bedrijfsoverdrachten. Indien de liquiditeitspositie van de overdrager niet 
gelijk opgaat met het moment waarop belasting betaald moet worden, kan 
sprake zijn van een belemmering. Hieruit volgt echter niet automatisch dat er voor de 
fiscus een rol is weggelegd als financier van bedrijfsoverdrachten. Terughoudendheid is 
namelijk gepast indien het zou gaan om liquiditeitsproblemen die in wezen neerkomen op 
financieringsproblemen. Daarbij is voorts relevant of deze problemen zich bij de 
koper of verkoper voordoen. Het geschetste uitgangspunt dat de belastinghef-
fing geen beletsel mag zijn voor een bedrijfsoverdracht, geldt ongeacht het 
belastingmiddel (…).’

‘§ 5. (…)‘Beleidsmatig uitgangspunt voor de fiscale regelgeving is het streven 
liquiditeitsproblemen daar waar nodig te voorkomen. Ondanks het feit dat fisca-
liteit niet het belangrijkste knelpunt voor een bedrijfsoverdracht is, mag het 
niet zo zijn dat de fiscale heffing een beletsel vormt voor economisch gewenste 
bedrijfsoverdrachten. Indien de liquiditeitspositie niet gelijk opgaat met het 
moment waarop belasting betaald moet worden, kan sprake zijn van een belem-
mering. Dit dient te worden voorkomen. Daarbij is wel terughoudendheid 
gepast, het is ook weer niet de bedoeling dat de fiscus als bankier van het bedrijfs-
leven fungeert voor liquiditeitsproblemen die in feite financieringsproblemen 
zijn.’

1402 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 4.3.1 pt. 1.
1403 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 2.3 en § 5.
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Zoals in § 3.4.2 reeds is vermeld, is hierbij niet aangegeven:
– wat wordt verstaan onder een beletsel of een belemmering;
– wat het verschil is tussen liquiditeitsproblemen en financieringsproblemen;1404

– wat wordt verstaan onder economisch gewenste bedrijfsoverdrachten;
– wat wordt verstaan onder het ‘daar waar nodig’ voorkomen van liquiditeitsproblemen.

Evenmin is aangegeven op welke wijze de op dat moment bestaande bedrijfsopvolgings-
faciliteiten voldoen aan deze uitgangspunten. In ieder geval zijn deze uitgangspunten niet 
als voorwaarden voor het verlenen van de faciliteiten terug te vinden.1405 Feitelijk is het 
voldoende dat er een onderneming wordt gedreven en dat deze wordt voortgezet. Deson-
danks is de uiteindelijke conclusie van de staatssecretaris dat de faciliteiten grosso modo 
in lijn zijn met de hiervoor weergegeven beleidsmatige uitgangspunten:1406

‘De beschreven faciliteiten in de fiscale regelgeving zorgen ervoor dat de piek 
in de belastingheffing die zich in de praktijk bij bedrijfsoverdracht kan voor-
doen, wordt gematigd. Daarbij pakt ook de uiteindelijke belastingdruk (veel) 
lager uit dan het nominale tarief suggereert (…). Bij de vormgeving van 
bepaalde faciliteiten is uit overwegingen van eenvoud en doelmatigheid geko-
zen voor een generiek karakter. Deze faciliteiten zijn als gevolg hiervan in indi-
viduele situaties soms ruimer dan strikt noodzakelijk. De conclusie is dan ook 
dat de faciliteiten grosso modo in lijn zijn met het beleidsmatig uitgangspunt.’

In het rapport wordt ook nog aangegeven dat een verdere verhoging:

‘(…) ten koste [zou] gaan van andere prioriteiten voor de bedrijfsoverdracht en 
van andere prioriteiten binnen de successiewetgeving. Naast de druk van het 
successie- en schenkingsrecht bij bedrijfsoverdrachten is immers naar voren 
gekomen dat ook buiten de sfeer van die heffingen versoepelingen wenselijk 
worden geacht. In het kader van een weging van het belang van de verschil-
lende knelpunten is daarom gekozen voor de in deze rapportage opgenomen 
voorstellen. Overigens zou een nog verdergaande verhoging van de vrijstelling 
in de sfeer van het successie- en schenkingsrecht de kans op onbedoeld gebruik 
doen toenemen.’

9.4.11 2005-2007: voorstel 50%; via amendement 60% (2005) en 75% (2007)

9.4.11.1 Wetsvoorstel verhoging naar 50%
Zoals in het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 al werd aangekondigd, is voorgesteld om het 
vrijstellingspercentage te verhogen naar 50 met ingang van 1 januari 2005. Deze voorge-
stelde verhoging is aanleiding geweest voor de leden van het CDA in de Tweede Kamer om 
te vragen of de verhoging niet in strijd zou komen met het gelijkheidsbeginsel. Het ant-
woord van de staatssecretaris luidde als volgt:1407

‘Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel mits de vormge-
ving van de faciliteit geschikt is voor het beoogde doel en de faciliteit niet rui-
mer is dan nodig is om het gekozen doel te bereiken. Hoe ruim de faciliteit in 
dit kader mag zijn, valt niet exact te bepalen, ook al omdat het een generieke 
faciliteit is en de ondernemingen waarop zij van toepassing zal zijn, verschil-

1404 In essentie is een liquiditeitsprobleem ook een financieringsprobleem, omdat de benodigde liqui-
diteiten eventueel via financiering verkregen zouden kunnen worden. Indien dat het geval is, is 
geen sprake van een financieringsprobleem en daarmee ook niet (meer) van een liquiditeitspro-
bleem. Ik kom hierop terug in § 13.2.4.

1405 Voor na 2004 nieuw ingevoerde faciliteiten of aangebrachte verruimingen van bestaande bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten geldt overigens hetzelfde.

1406 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 5. Zie voor kritiek op de gegeven motivering § 13.5.
1407 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr. 14, p. 38. 

Hoogeveen.book  Page 308  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Gelijkheidsbeginsel als rechtsbeginsel: vrijstellingen 309

lend van aard zijn. Desalniettemin hebben wij de indruk [curs. MH] dat, zoals ook 
elders in deze nota is aangegeven, de liquiditeitsproblemen die ten gevolge van 
de heffing van successie- of schenkingsrecht bij bedrijfsopvolging kunnen ont-
staan met deze verhoging in voldoende mate zijn weggenomen.’

Uit deze toelichting blijkt dat de staatssecretaris niet weet bij welk vrijstellingspercentage 
de liquiditeitsproblemen zullen zijn verdwenen. Er bestaat slechts de indruk dat de pro-
blemen met een 50%-vrijstelling voldoende zijn weggenomen.1408 Vervolgens merkt de 
staatssecretaris op dat een verdere verhoging in strijd zou kunnen komen met het gelijk-
heidsbeginsel:1409

‘Een verdere verhoging of zelfs een volledige vrijstelling zou, nog afgezien van 
andere ongewenste neveneffecten, naar ons oordeel over zijn doel heen schie-
ten. Dan zou inderdaad de vraag of er sprake is van strijd met het gelijkheidsbe-
ginsel, terecht gesteld kunnen worden. In dit verband zouden wij ook willen 
wijzen op het negatieve oordeel dat de Raad van State, op grond van een soort-
gelijke overweging, in het verleden heeft uitgesproken over een volledige vrij-
stelling voor ondernemingsvermogen in de vermogensbelasting (Kamerstuk-
ken II 1994-1995, 23 940, nr. 3, blz. 10).’

Het voorstel van de leden van de VVD-fractie en de D66-fractie in de Tweede Kamer om 
uiteindelijk de vrijstelling te verhogen naar 100% heeft de staatssecretaris dan ook niet 
omarmd en een verhoging van de vrijstelling werd niet overwogen:1410

‘Wij zijn van mening dat met de nu voorgestelde verhoging van de vrijstelling, 
in combinatie met de mogelijkheid van uitstel van betaling voor het verschul-
digde successie- of schenkingsrecht, de liquiditeitsproblemen bij bedrijfsopvol-
ging in voldoende mate zijn weggenomen voor zover die door deze belastingen 
worden veroorzaakt. Een verdere verhoging van de vrijstelling zou voorts, zoals 
is aangegeven in de notitie “Bedrijfsoverdracht: continuïteit door fiscaliteit” 
(Kamerstukken II 2003-2004, nr. 66), de kans op onbedoeld gebruik doen toene-
men. Wij overwegen thans dan ook geen verdere verhoging van de vrijstelling.’

9.4.11.2 Verhoging vrijstelling naar 60% (2005) respectievelijk 75% (2007)
Ondanks de opmerkingen van staatssecretaris Wijn dat een verdere verhoging van de vrij-
stelling niet nodig is om het beoogde doel te bereiken en dat een verdere verhoging moge-
lijk in strijd zou komen met het gelijkheidsbeginsel, hebben de Kamerleden Dezentjé 
Hamming (VVD), Van Vroonhoven-Kok (CDA) en Bakker (D66) tijdens de parlementaire 
behandeling van de verhoging van het vrijstellingspercentage naar 50 een amendement 
ingediend waarin zij het voorstel deden om de vrijstelling te verhogen naar 60% in 2005 
en naar 75% in 2007.1411 Staatssecretaris Wijn reageerde op dit amendement weinig ver-
rassend:1412

‘Ik heb ook al betoogd dat de verdere vrijstelling in de successiewetgeving wat 
mij betreft niet noodzakelijkerwijs nodig is om liquiditeitsproblemen bij 
bedrijfsoverdracht te voorkomen. Daarmee heb ik mijn kwalificatie van dit 
amendement gegeven.’

1408 Ook De Haan stelt dat niet duidelijk is hoe de ‘indruk’ heeft postgevat dat de liquiditeitsproble-
men bij een vrijstellingspercentage van 50% bij bedrijfsoverdrachten in voldoende mate zijn weg-
genomen. Toch meent zij dat de stelligheid waarmee wordt aangegeven dat het doel bereikt zal 
worden ‘bepaald verfrissend is’. Naar haar mening neemt de kans op gerechtelijk ingrijpen bij 
verdere verhogingen dan deze 50% toe. 

1409 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr. 14, p. 38. 
1410 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr. 14, p. 38.
1411 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr. 36.
1412 Handelingen II, 2004-2005, nr. 25, p. 1565.
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Ondanks deze uitlatingen van de staatssecretaris heeft een meerderheid van de Tweede 
Kamer het amendement aangenomen. De Haan merkt naar aanleiding van dit amende-
ment, naar mijn mening terecht, het volgende op:1413

‘Op basis van hun politieke agenda heeft een aantal Tweede Kamerleden, 
gesteund door de meerderheid van de overige leden, bewerkstelligd dat het per-
centage is opgetrokken naar 60% per 1 januari 2005 en naar 75% zal worden ver-
hoogd per 1 januari 2007.’

Naar haar mening bestaat de kans dat de rechter de verhogingen in strijd met het gelijk-
heidsbeginsel zal oordelen:1414

‘Gezien de conclusies uit het onderzoek naar bedrijfsoverdrachten [gedoeld 
wordt op het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004; MH] lijkt het immers correct te 
veronderstellen dat de Tweede Kamer bij de ophoging van het percentage naar 
60% respectievelijk 75%, zich slechts heeft laten leiden door een geslaagde 
lobby. Op basis hiervan wordt zonder deugdelijke onderbouwing de ene groep 
fiscaal bevoordeeld ten opzichte van de andere.’

Ook naar aanleiding van deze nader voorgestelde verhogingen hebben de leden van de 
CDA-fractie, maar nu die van de Eerste Kamer, zich afgevraagd in hoeverre het met het 
oog op het gelijkheidsbeginsel nog gerechtvaardigd is schenk- en erfbelasting te heffen ter 
zake van niet-ondernemingsvermogen.1415 Hierop is als volgt geantwoord:1416

‘In de nota naar aanleiding van het verslag in de Tweede Kamer hebben we hier-
over opgemerkt dat een faciliteit voor ondernemingsvermogen geen schending 
van het gelijkheidsbeginsel inhoudt mits de vormgeving van de faciliteit 
geschikt is voor het beoogde doel en de faciliteit niet ruimer is dan nodig is om 
het gekozen doel te bereiken. Hoe ruim de faciliteit in dit kader mag zijn, valt 
niet exact te bepalen (Kamerstukken II 2004–2005, 29 767, nr. 14, blz. 38). We 
hadden de indruk dat in het oorspronkelijk ingediende voorstel de liquiditeits-
problemen al in voldoende mate waren weggenomen. Een meerderheid van de 
Tweede Kamer heeft op dit punt een andere afweging gemaakt.’

Opnieuw wordt dus aangegeven dat ‘de indruk’ bestond dat met een 50%-vrijstelling de 
problemen zouden zijn weggenomen, maar dat de Tweede Kamer een andere afweging 
heeft gemaakt. Op basis waarvan de Tweede Kamer tot zijn beslissing is gekomen dat 
hogere vrijstellingen nodig zijn, is niet bekend. Aannemelijk is dat, zoals hiervoor aange-
geven, eigen politieke agenda’s een rol hebben gespeeld.

Opvallend is dat staatssecretaris Wijn niet meer de klare taal spreekt zoals hij bij de 
behandeling van de voorgestelde wijzigingen in de Tweede Kamer nog had gedaan; daar 
gaf hij immers aan dat bij een verdere verhoging strijd zou kunnen optreden met het 
gelijkheidsbeginsel. Volgens De Haan doet de boodschap echter geen afbreuk aan het 
gestelde in de Eerste Kamer:1417

‘Het zou ook merkwaardig zijn – gezien de verhoging per 1 januari 2007 met 
25%-punten (evenveel als de oorspronkelijke kwijtscheldingsfaciliteit in 1997) 
ten opzichte van de voorgestelde faciliteit – als nu zou worden beweerd dat het 

1413 De Haan 2007, p. 176.
1414 De Haan 2007, p. 177-176.
1415 Kamerstukken I, 2004-2005, 29 767, nr. B, p. 3.
1416 Kamerstukken I, 2004-2005, 29 767, nr. C, p. 7.
1417 De Haan 2007, p. 176. 
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met de gelijke behandeling wel goed zit, terwijl in een eerdere boodschap dui-
delijk was gesteld dat met 50% het doel van de regeling is bereikt.’

De leden van de CDA-fractie lijken de beantwoording van de staatssecretaris iets te 
omzichtig te vinden en vragen de staatssecretaris aan te geven of hij de mening van de 
meerderheid van de Tweede Kamer deelt. Hierop antwoordt de staatssecretaris als volgt: 
1418

‘Voor de regering is het uitgangspunt dat de omvang van de faciliteit voor 
ondernemingsvermogen in de successiewet adequaat moet zijn om problemen 
bij de bedrijfsopvolging weg te nemen maar niet over zijn doel heen mag schie-
ten. Op basis van dit uitgangspunt moet een concreet percentage voor de vrij-
stelling worden vastgesteld. Dat is een kwestie van inschatting. Wij kunnen in 
dat licht deze percentages accepteren. Uit de parlementaire behandeling blijkt 
dat de wetgever de percentages niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel acht.’

Twee aspecten vallen op in deze beantwoording. Ten eerste is opvallend dat wordt aange-
geven dat de omvang van de vrijstelling niet over het doel heen mag schieten, maar dat 
de percentages daarbij ‘een kwestie van inschatting zijn’. Inschattingen impliceren dat 
men het gewoon niet weet. Opnieuw blijkt dat geen onderzoek is gedaan naar de omvang 
van de benodigde vrijstelling. Overigens heeft de staatssecretaris tijdens de behandeling 
in de Tweede Kamer nog uitdrukkelijk aangegeven dat 50% genoeg is om het beoogde doel 
te bereiken; ook dit moet zijn gebaseerd op een inschatting. Ten tweede valt op dat de 
staatssecretaris aangeeft dat uit de parlementaire behandeling blijkt dat de wetgever de 
percentages niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel acht. Immers, tijdens de behande-
ling in de Tweede Kamer heeft hij zich in geheel andere bewoordingen uitgelaten. Gege-
ven het feit dat de Tweede Kamer het amendement tot verruiming van de vrijstelling heeft 
aangenomen, kan hij niet anders dan aangeven dat geen strijd met het gelijkheidsbegin-
sel bestaat, maar om nou te stellen dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat ‘de 
wetgever’ de percentages niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel acht, is op zijn zachtst 
gezegd merkwaardig.

9.4.12 2008: voorstel vrijstelling naar 90%

Gegeven de weerstand van staatssecretaris Wijn om in 2005 in te stemmen met de verho-
ging van het vrijstellingspercentage van 50 naar 60 respectievelijk 75, en de discussies die 
tijdens de parlementaire behandeling zijn gevoerd met betrekking tot een mogelijke 
strijd met het gelijkheidsbeginsel, is het verrassend dat zijn opvolger De Jager bij de wij-
zigingen van de Successiewet 1956 het voorstel heeft gedaan om de vrijstelling verder te 
verhogen naar 90%. In de memorie van toelichting is voor deze verhoging de volgende – 
summiere – motivering gegeven:1419

‘Om een onbelemmerde voortzetting van economische bedrijvigheid verder te 
stimuleren wordt tevens voorgesteld het vrijstellingspercentage te verhogen tot 
90%.’

De Raad van State heeft forse kritiek geuit op de voorgestelde verhoging. De Raad start 
met aan te geven dat:1420

‘(…) de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet 1956 (SW 1956) zijn 
geplaatst in de sleutel van het voorkomen van de continuïteitsbedreiging van 

1418 Handelingen I, 2004-2005, 10, p. 501.
1419 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 5.
1420 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 4, p. 3.
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de onderneming indien voor de betaling van het successierecht liquide midde-
len aan de onderneming moeten worden onttrokken.’

De kritiek komt vervolgens puntsgewijs op het volgende neer:
1. De verhoging van het percentage heeft in een snel tempo plaatsgevonden, waarbij niet 

steeds door de Raad advies is uitgebracht.1421

2. Bij de verhoging van 50% naar 75% is reeds de grens overschreden waarbij de faciliteit 
nog in de in het citaat genoemde sleutel kan worden geplaatst. Aangezien voor het deel 
van de erfbelasting dat wordt verschuldigd over de waarde van de onderneming gedu-
rende tien jaar uitstel van betaling wordt verleend, bestaat thans nog geen of nagenoeg 
geen ervaring of, en in hoeverre door de faciliteit daadwerkelijk is voorkomen dat een 
onderneming gestaakt of geforceerd verkocht zou moeten worden.

3. De verdere verhoging is niet te verklaren vanuit de continuïteitsbedreiging uit hoofde 
van de onttrekking van liquide middelen.

4. De verhouding met de heffing van schenk- of erfbelasting over de overige vermogens-
bestanddelen is zoek. Ook bij andere belangen dan het algemeen sociaaleconomische 
belang zou het onwenselijk kunnen zijn dat geforceerde verkoop van vermogensbe-
standdelen moet plaatsvinden teneinde het successierecht te voldoen. De Raad noemt 
als voorbeelden onder andere voorwerpen van kunst, cultuur en wetenschap, niet 
opengestelde landgoederen en onroerende of andere zaken die op grond van te recht-
vaardigen individuele belangen ‘in de familie’ zouden moeten kunnen blijven.

5. Het nagenoeg geheel onbelast laten van ondernemingsvermogen past niet bij het bui-
tenkansbeginsel als dragende grondslag voor de schenk- en erfbelasting. De faciliteit 
ondergraaft daarmee deze belastingen als zodanig, waardoor deze belastingen een wil-
lekeurig karakter krijgen.

6. De vrijstelling roept spanning op met het gelijkheidsbeginsel.

Het uiteindelijke advies van de Raad is de verruiming van de faciliteit opnieuw te bezien 
omdat de dragende motivering voor de verhoging van de faciliteit ontoereikend is.

Het antwoord in het nader rapport gaat naar mijn mening onvoldoende in op de 
genoemde kritiekpunten van de Raad van State.1422 Gesteld wordt ten eerste dat de vrij-
stellingen nader zijn toegespitst op reële bedrijfsopvolgingen. Hiervoor is een aantal 
beperkingen aangebracht. Vervolgens wordt aangegeven dat de verhoging van het vrijstel-
lingspercentage tegenover deze beperking staat en mede een tegemoetkoming vormt 
voor de discussie omtrent het meewegen van de voor overdracht vatbare goodwill in de 
waardering van een onderneming. Uit het overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland dat 
bij het Belastingplan 2009 is toegezegd over de waardering van ondernemingen, bleek 
deze waardering een van de sterkst gepercipieerde knelpunten te zijn.

In de memorie van toelichting was reeds aangegeven dat de vrijstellingen niet goed werk-
ten, in die zin dat situaties die er wel onder zouden moeten vallen niet kwalificeerden en 
andersom.1423 De inhoudelijke aanpassingen van de faciliteiten beogen het bereik van de 
faciliteiten dus meer toe te spitsen op de situaties waarvoor zij zijn bedoeld. Of de wijzi-
gingen dit doel hebben bereikt, laat ik hier in het midden, maar de doelstelling is helder 
en mijns inziens ook juist.1424 De inhoudelijke aanpassingen leiden ertoe, of zouden ertoe 
moeten leiden, dat die bedrijfsopvolgingen worden gefacilieerd die de wetgever voor ogen 
heeft. De spanning met het gelijkheidsbeginsel kan hierdoor afnemen omdat het middel, 
in de ogen van de wetgever, meer geschikt is gemaakt. Naar mijn mening valt echter niet 

1421 Gedoeld zal zijn op het aangenomen amendement 36 bij het Belastingplan 2005, waarin werd 
voorgesteld de vrijstelling te verhogen naar 60% respectievelijk 75%. 

1422 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 4, p. 3-4.
1423 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 4.
1424 Zie voor kritiek op de uitwerking van het begrip reële bedrijfsopvolging voor de doorschuifrege-

lingen in de Wet IB 2001 en de bedrijfsopvolgingsregeling in de SW 1956 A.M.A. de Beer 2010.
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in te zien waarom de aangebrachte beperkingen een verhoging van de vrijstelling recht-
vaardigen.1425 In dit argument kan naar mijn mening dan ook geen rechtvaardiging wor-
den gezien voor de voorgestelde verhoging.

Het argument dat de waardering van de voor overdracht vatbare goodwill een knelpunt 
vormt, kan evenmin een rechtvaardiging opleveren voor de voorgestelde verhoging. Dat 
over de omvang van goodwill discussies bestaan tussen belastingplichtigen en de inspec-
teur staat buiten twijfel, maar dat is nog geen reden om de verkrijging van ondernemings-
vermogen bijna geheel vrij te stellen. Met dat argument zouden andere vermogensbe-
standdelen waarvoor met betrekking tot de waardering ook discussies met de inspecteur 
bestaan, zoals bedrijfspanden, ook nagenoeg volledig moeten worden vrijgesteld. Mijn 
ervaring is dat hoewel er discussies zijn, men in de praktijk uiteindelijk ook overeenstem-
ming bereikt over de waarde. Indien dat niet het geval is, zou het aan de rechter moeten 
worden overgelaten om daarover een oordeel te vellen in plaats van het vermogensbe-
standdeel vervolgens bijna volledig vrij te stellen. Ten tweede is de vrijstelling niet gere-
lateerd aan het al dan niet aanwezig zijn van goodwill; de vrijstelling wordt verleend over 
al het aanwezige ondernemingsvermogen. Ten derde is het mogelijke waarderingspro-
bleem niet opgelost. Er wordt een voorwaardelijke vrijstelling verleend waarvan over de 
omvang ten tijde van het verlenen van de vrijstelling gediscussieerd zal worden. Immers, 
indien niet wordt voldaan aan de voortzettingsvereisten wordt de voorwaardelijke vrij-
stelling ingetrokken. Daarbij komt dat nog steeds over 10% van de waarde van het onder-
nemingsvermogen belasting moet worden betaald. Bovendien doet de situatie zich voor 
dat de verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen een vordering verkrijgen op de voort-
zetter. De waarde van de goodwill wordt in de waardering van deze vordering meegeno-
men. Belastingplichtigen hebben dus nog steeds een belang bij de waardering van de 
goodwill. Bovendien hebben zij ook een belang omdat voor de inkomstenbelasting zal 
moeten worden afgerekend over de inkomstenbelasting, met uitzondering dan van de 
situaties waarin wordt doorgeschoven. In dit laatste geval moet de goodwill toch worden 
vastgesteld in verband met het berekenen van de latente belastingschulden die op de 
schenk- en erfbelasting in mindering mogen worden gebracht.1426 Ten slotte valt niet in 
te zien waarom in de inkomstenbelasting over de volledige waarde van de goodwill wel 
100% belasting moet worden betaald. Ook daar spelen dezelfde waarderingsperikelen. De 
staatssecretaris lijkt deze kritiekpunten zelf ook te onderkennen, want op een vraag van 
de fractieleden van de ChristenUnie om ter voorkoming van waarderingsdiscussies de vrij-
stelling te verhogen naar 100%, antwoordt de staatssecretaris als volgt:1427

‘Ik kan niet ontkennen dat er soms discussies plaatsvinden over de waardering 
van de onderneming. Een discussie over de waarde van een verkrijging anders 
dan in geld is echter inherent bij een verkrijging krachtens schenking of verer-
ving. De ervaring daarbij is dat men er in de praktijk wel uitkomt zonder al te 
grote problemen. Daar komt bij dat de onderneming ook mogelijk gewaardeerd 
zal moeten worden voor andere kwesties, zoals voor de heffing van inkomsten-
belasting of in geval van eventuele mede-erfgenamen ten behoeve van hun 
onderlinge verhoudingen. Ten slotte merk ik nog op dat het enkele feit dat in 
de praktijk er discussies zijn omtrent de waardering van een verkrijging, op 

1425 In de nota naar aanleiding van het verslag herhaalt de staatssecretaris dit argument min of meer. 
Aangezien het totale pakket een pakket van plussen en minnen is, bestaat volgens de staatssecre-
taris geen toenemende strijdigheid ten opzichte van het gelijkheidsbeginsel. Zoals gezegd, kan 
dit argument de voorgestelde verhoging van de vrijstelling naar mijn mening niet dragen. De 
redactie van Vakstudie Nieuws is in haar aantekening bij de nota naar aanleiding van het verslag, 
opgenomen in V-N 2009/41.2 , van mening dat vanwege het totaalpakket geen sprake is van toe-
nemende strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel. Tegelijkertijd geeft zij echter aan dat die strij-
digheid er nu ook al is, waarmee zij lijkt te doelen op de 75%-vrijstelling.

1426 Althans voor zover geen vrijstelling voor het ondernemingsvermogen wordt verleend.
1427 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 22-23. Het verzoek van de leden van de fractie van 

de ChristenUnie is opgenomen in Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 7, p. 12.
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zichzelf niet een voldoende rechtvaardigingsgrond kan zijn voor een volledige 
vrijstelling.’

Daarmee kan naar mijn mening aan de eerder gegeven motivering voor de verhoging van 
75% naar 90% weinig waarde meer worden toegekend.1428

Hoe dan ook, van een fundamentele heroverweging van de voorgenomen verhoging, 
waartoe de Raad van State had geadviseerd, is geen sprake geweest.1429 Het gegeven ant-
woord bevredigt de Tweede Kamer in ieder geval niet, want in het nader verslag vragen 
diverse fracties de staatssecretaris een onderbouwing te geven voor zijn beslissing om de 
vrijstelling te verhogen naar 90%.1430 Tevens wordt gevraagd waarom niet is gekozen voor 
een verruiming van de faciliteiten in de invorderingssfeer. Hierbij wordt door een aantal 
fracties tevens gevraagd naar een reactie op de principiële kritiek van de Raad van State. 
De staatssecretaris antwoordt als volgt:1431

‘De kern van de bedrijfsopvolgingsregeling is dat de heffing van schenk- en erf-
belasting geen belemmering mag vormen voor reële bedrijfsoverdrachten. Uit 
overleg met diverse maatschappelijke organisaties heeft mij het signaal bereikt 
dat de huidige faciliteit toch als belemmerend wordt ervaren. De verhoging van 
het vrijgestelde percentage naar 90% moet hier een eind aan maken. Verrui-
ming van de al bestaande uitstelregeling (uitstel van betaling voor de verschul-
digde schenk- en erfbelasting over het niet-vrijgestelde bedrag) zou dat effect 
niet hebben. Immers, een dergelijke verruiming – in welke vorm dan ook – zou 
niet van invloed zijn op de hoogte van de belastingclaim. Met de verhoging van 
het percentage wordt daarnaast nog een tegemoetkoming geboden voor een 
ander aspect dat als knelpunt in de praktijk wordt ervaren, namelijk de waar-
dering van ondernemingsvermogen bij aanwezigheid van (zakelijke) goodwill.
Met het pakket van maatregelen voor de bedrijfsopvolging ontstaat een dusda-
nig evenwichtige situatie dat verhoging van het percentage tot 100% mijns 
inziens economisch thans niet noodzakelijk is (…).’

Op het argument van de goodwill ben ik hiervoor reeds ingegaan, waarbij ik er hier nog-
maals op wil wijzen dat de staatssecretaris het goodwillargument in de nota naar aanleiding 
van het verslag nog had weerlegd.1432 Ook voor het overige acht ik het antwoord onbevre-
digend. Maatschappelijke organisaties hebben een signaal afgegeven aan de staatssecretaris 
dat zich toch nog belemmeringen voordoen. Als dit zo is, waarom hebben deze maatschap-
pelijke organisaties daarvan dan geen aantallen overgelegd, zodat de staatssecretaris deze 
gegevens op zijn beurt aan de Kamer kan verstrekken? Betreft het 1% van de gevallen, of 80% 
van de gevallen, of iets daartussen in? Met het verstrekken van dit soort gegevens, of de 
vraag naar deze gegevens door de staatssecretaris aan de betreffende organisaties, zou de 
discussie over een mogelijke strijd met het gelijkheidsbeginsel, linksom of rechtsom, opge-
lost zijn. De wetgever heeft een onderzoek naar nut en noodzaak van de faciliteiten tot nu 
toe echter steeds achterwege gelaten. Van Vijfeijken merkt hierover op:1433

1428 Desalniettemin wordt dit argument in de nota naar aanleiding van het verslag opnieuw te berde 
gebracht op nadere vragen van de leden van de PvdA-fractie met betrekking tot de voorgestelde 
verhoging. Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 13, p. 35-36.

1429 In gelijke zin de redactie van Vakstudie Nieuws in haar noot bij het nader rapport opgenomen in 
V-N 2009/22.4.

1430 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 7, p. 10 (CDA), p. 11 (PvdA en SP), p. 12 (VVD en Christen-
Unie) en p. 15 (D66).

1431 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 18.
1432 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 22-23.
1433 Van Vijfeijken 2009b, § 3.2. Deze bijdrage is tevens als bijlage opgenomen in de position paper 

van Van Vijfeijken ten behoeve van het rondetafelgesprek van 23 september 2009. Zie de bijlage 
bij het stenografisch verslag van het rondetafelgesprek (Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, 
nr. 17).
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‘Dat een staatssecretaris de vrijstelling vervolgens van 75% naar 90% ophoogt 
met als rechtvaardiging dat hem ‘het signaal bereikt’ dat de successie- en schen-
kingsbelasting belemmerend zouden werken, draagt niet direct bij aan de 
geloofwaardigheid van nut en noodzaak.’

Overigens is niet duidelijk welke maatschappelijke organisaties zich bij de staatssecreta-
ris hebben gemeld, maar dat hun lobby heeft gewerkt is wel duidelijk.1434

Het argument tegen de verruiming van de betalingsregeling begrijp ik overigens niet. De 
staatssecretaris lijkt te suggereren dat een betalingsregeling nooit effect heeft, omdat de 
hoogte van de belastingclaim daarmee niet afneemt. Het is naar mijn mening echter niet 
de omvang van de belastingclaim die het veronderstelde probleem veroorzaakt, maar de 
financiering van die belastingclaim. Het is economisch gezien juist om een dergelijk pro-
bleem op te lossen door het aanbieden van een financieringsinstrument. Een betalingsre-
geling is als middel dus meer geschikt dan het toepassen van een vrijstelling.1435

Het valt te betreuren dat de staatssecretaris geen onderzoek heeft laten doen naar de 
mogelijkheid om de problemen op te lossen in de invorderingssfeer. In hoofdstuk 13 zal 
overigens worden aangegeven dat het treffen van een niet-belastinggerelateerde krediet-
faciliteit het meest effectieve en proportioneel doelmatige middel is om de mogelijke pro-
blemen op te lossen.

Tijdens het rondetafelgesprek van 23 september 2009 heeft Van Vijfeijken haar vrees uit-
gesproken over de mogelijke strijd met het gelijkheidsbeginsel, hetgeen ertoe zou kun-
nen leiden dat in het geheel geen schenk- en erfbelasting meer geheven zou kunnen wor-
den. De staatssecretaris deelt in zijn reactie op het rondetafelgesprek deze zorg niet.1436 
Anders dan bij ander vermogen dan ondernemingsvermogen, zit het ondernemingsver-
mogen vast in de onderneming, zodat naar zijn mening geen sprake is van gelijke geval-
len. Bovendien ontstaat door de vrijstelling een level playing field met betrekking tot 
grote multinationals, waar de heffing van schenk- en erfbelasting de continuïteit van de 
onderneming niet bedreigt.1437 Ten slotte geeft de staatssecretaris nog aan dat onder de 
huidige 75%-vrijstelling nooit met succes een beroep op het gelijkheidsbeginsel is gedaan.

Of sprake is van gelijke gevallen, dan wel ongelijke gevallen, is besproken in § 9.3.2. De 
overige aangevoerde argumenten overtuigen mij in ieder geval niet. Ten eerste wordt het 
argument gegeven dat de schenk- en erfbelasting de continuïteit van de onderneming 
bedreigt; de aanname dat dit het geval zou zijn, staat nu net ter discussie omdat deze nooit 
is onderbouwd met enig cijfermateriaal. Ten tweede kunnen naar mijn mening vraagte-
kens worden gezet bij het argument dat de vrijstellingen zorgen voor een level playing 
field tussen familieondernemingen en multinationals, omdat, zoals Stevens dat ver-
woordde tijdens het rondetafelgesprek, de successieheffingen uiteindelijk drukken op de 
winsten voor familieondernemingen waar zij dat niet doen op de winsten van multinatio-

1434 In gelijke zin de redactie van Vakstudie Nieuws in haar noot bij de nota naar aanleiding van het 
verslag, opgenomen in V-N 2009/41.2.

1435 Zie o.a. Blokland 2001, § 5.1; Van den Dool & Heithuis 2009, p. 39-40; Hofstra & Stevens 1998, 
p. 315; Hoogeveen 2004, § 2.8.1; en Stevens 2004b, p. 115 e.v. en Stevens 2005; S.A. Stevens 2010, 
§ 2.2 en Zwemmer 2000, § 3. De auteurs hebben met elkaar gemeen dat alleen uitstel verleend 
zou moeten worden. Jansen vraagt zich af of een dergelijke betalingsregeling in de praktijk – bui-
ten de familiesfeer – gebruikt zal worden. Zijn twijfel wordt ingegeven door het feit dat uit eva-
luatieonderzoek is gebleken dat de Tante-Agaathregeling vrijwel niet wordt gebruikt. Jansen 
2006, § 4.4.

1436 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 15, p. 3.
1437 De staatssecretaris verwijst voor deze twee argumenten naar de bijdrage van S.A. Stevens tijdens 

het rondetafelgesprek. Zijn position paper is opgenomen als bijlage bij het stenografisch verslag 
van het rondetafelgesprek. Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 17.
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nals.1438 De staatssecretaris lijkt deze mening te onderschrijven. Aangezien ook zeer 
kleine belangen in familieondernemingen voor de vrijstelling kwalificeren, is het echter 
maar de vraag of de schenk- en erfbelasting daadwerkelijk op de winst van de familieon-
derneming zal drukken. In geval van een indirect belang is bijvoorbeeld een belang van 
0,5% in de werkmaatschappij reeds voldoende om te kwalificeren voor de bedrijfsopvol-
gingsregeling. De vraag komt op wat dan nog het verschil is met de verkrijging van effec-
ten die tot het box 3-vermogen behoren. Het is in ieder geval niet aannemelijk dat de 
belasting over de schenking of vererving van een dergelijk klein belang leidt tot 
continuïteitsproblemen bij de familieonderneming.1439 Daar komt bij dat voor een goed 
oordeel over het level playing field tussen multinationals aan de ene kant en familieon-
dernemingen aan de andere kant op meer fronten een vergelijking aangebracht zou moe-
ten worden dan alleen ter zake van de verschuldigde schenk- en erfbelasting.1440 Verder 
is het de vraag of de vergelijking met een multinational wel opgeld doet. Lang niet alle 
ondernemingen waarvan de eigenaren kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsregeling 
‘lijken’ op een multinational. Eerder zou naar mijn mening vanuit de optiek van een level 
playing field de vergelijking moeten worden gemaakt met kopers van vergelijkbare 
ondernemingen.1441 De faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting zorgen ervoor dat tus-
sen deze kopers en de verkrijgers krachtens schenking of erfrecht concurrentieverstoring 
optreedt. Hierop wordt uitgebreider ingegaan in § 13.4.5.2.

Het argument dat met betrekking tot de 75%-vrijstelling nog nooit met succes een beroep 
op het gelijkheidsbeginsel is gedaan, suggereert dat een dergelijk beroep reeds door een 
rechter is afgewezen. Dit was bij mijn weten op dat moment nog niet het geval. Iets wat 
er nog niet is, kan zich wel gaan voordoen. Het wachten was op de eerste verkrijger van 
niet-ondernemingsvermogen die de vrijstelling ter discussie gaat stellen.1442 Inmiddels 
loopt hierover een procedure bij de Hoge Raad. Zowel Rechtbank Arnhem 25 maart 2010, 
nr. 09/1750 (niet gepubliceerd), als, in hoger beroep, Hof Arnhem 22 maart 2011, V-N 2011/
31.1.3 hebben geoordeeld dat de vrijstelling niet in strijd is met het discriminatiever-
bod.1443 Ten eerste is volgens de rechtbank en het hof geen sprake van gelijke gevallen. 
Zie voor mijn kritiek hierop § 9.3.2. Ten tweede oordelen zij dat, ook al zou sprake zijn 
van gelijke gevallen, de wetgever het aangebrachte onderscheid heeft kunnen maken, 
omdat de vrijstelling tot doel heeft dat ondernemingen anders in gevaar zouden kunnen 
komen. Ter onderbouwing wordt verwezen naar de sociaaleconomische doelstelling die 
bij de invoering van de vrijstelling in 1997 is gegeven. Het geven van een sociaaleconomi-
sche doelstelling lijkt dus voldoende voor de rechter om te oordelen dat de wetgever bin-
nen zijn, hem jegens de rechter toekomende, ruime beoordelingsvrijheid is gebleven.1444

1438 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 17, p. 24.
1439 Anders Thomassen (Vereniging Familiebedrijven Nederland) tijdens het rondetafelgesprek van 

23 september 2009. Naar zijn mening komen 3.000 familiebedrijven in gevaar door de heffing van 
schenk- en erfbelasting vanwege het feit dat deze bedrijven meer dan 20 aandeelhouders hebben 
en dus een belang hebben van minder dan 5%. Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 17, p. 25. 
Gegeven het feit dat uit onderzoek blijkt dat het met de solvabiliteitspositie van familieonderne-
mingen goed is gesteld (zie § 6.3.5), is niet duidelijk waarop deze stelling is gebaseerd. 

1440 Familiebedrijven en multinationals hebben ieder hun eigen voor- en nadelen en de heterogeniteit 
van ondernemingen draagt bij aan de welvaart. Niet valt in te zien waarom juist op dit punt aan 
familiebedrijven een voordeel zou moeten worden gegeven. 

1441 De vergelijking met een multinational en de acceptatie van het levelplayingfield-argument lijkt 
wat ‘risicovol’. Met hetzelfde argument kan namelijk ook worden gesteld dat de inkomstenbelas-
tingdruk van IB-ondernemers en aanmerkelijkbelanghouders moet worden teruggebracht naar 
het niveau van box 3.

1442 In gelijke zin de redactie van Vakstudie Nieuws in hun aantekening bij de reactie van de staatsse-
cretaris op het rondetafelgesprek, opgenomen in V-N 2009/50.4 en in hun aantekening bij de brief 
van de staatssecretaris van Financiën van 29 oktober 2009 aan de Tweede Kamer, opgenomen in 
V-N 2009/57.7. 

1443 De desbetreffende erflater is overleden in 2007. De vrijstelling bedroeg in dat jaar 75%.
1444 Dit is naar mijn mening onjuist. Zie § 9.8.2. Belanghebbende heeft overigens cassatie ingesteld 

tegen de uitspraak van Hof Arnhem.
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Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer op 28 oktober 2009 hebben de frac-
ties van de SP en de PvdA vragen gesteld met betrekking tot de vrijstellingen en de moge-
lijke strijd met het gelijkheidsbeginsel. De staatssecretaris heeft op deze vragen geant-
woord bij brief van 29 oktober 2009. Zijn antwoord op de vraag van de SP-fractie luidt als 
volgt:1445

‘Voor een dynamisch en economisch gezond bedrijfsleven is het van groot 
belang dat de overgang van een onderneming zo min mogelijk wordt belem-
merd door de fiscaliteit. Ondernemingsvermogen moet bij een overdracht van 
een onderneming niet worden uitgehold. Evenmin moet de fiscaliteit als een 
obstakel worden ervaren waardoor een overdracht van een onderneming die 
zakelijke gezien wenselijk is, onnodig wordt uitgesteld of zelfs niet tot stand 
komt. Bij een overdracht van een onderneming waarbij geen liquiditeiten vrij-
komen, zoals bij schenking en vererving doorgaans het geval is, moet de ver-
schuldigde belasting in praktijksituaties doorgaans door de verkrijger aan het 
ondernemingsvermogen worden ontrokken. Bij de erfbelasting ook nog plotse-
ling en op een onvoorspelbaar moment. Met de verhoging van de vrijstelling 
worden de resterende problemen zoals die door ondernemers worden ervaren, 
met name bij bedrijven met een grote zakelijke goodwill, opgelost en kunnen 
de schenk- en erfbelasting geen probleem meer vormen bij een reële bedrijfsop-
volging. Hiermee is de verhoging van de vrijstelling gerechtvaardigd.
Ik wil benadrukken dat de achterliggende gedachte van de faciliteit voor 
bedrijfsopvolging altijd is geweest om de economische bedrijvigheid, met name 
in het MKB niet te belemmeren. Daarmee wordt een algemeen sociaalecono-
misch belang gediend en dat is ook de reden waarom de faciliteit niet in strijd 
is met het gelijkheidsbeginsel.’

In min of meer gelijke bewoordingen antwoordt hij de leden van de fractie van de 
PvdA:1446

‘Voor een dynamisch en economisch gezond bedrijfsleven is het van groot 
belang dat de overgang van een onderneming zo min mogelijk wordt belem-
merd door de fiscaliteit. Ondernemingsvermogen moet bij een overdracht van 
een onderneming niet worden uitgehold. Evenmin moet de fiscaliteit als een 
obstakel worden ervaren waardoor een overdracht van een onderneming die 
zakelijke gezien wenselijk is, onnodig wordt uitgesteld of zelfs niet tot stand 
komt. Bij een overdracht van een onderneming waarbij geen liquiditeiten vrij-
komen, zoals bij schenking en vererving doorgaans het geval is, moet de ver-
schuldigde belasting in praktijksituaties doorgaans door de verkrijger aan het 
ondernemingsvermogen worden ontrokken. Bij de erfbelasting ook nog plotse-
ling en op een onvoorspelbaar moment. Met de verhoging van de vrijstelling 
worden de resterende problemen zoals die door ondernemers worden ervaren, 
met name bij bedrijven met een grote zakelijke goodwill, opgelost en kunnen 
de schenk- en erfbelasting geen probleem meer vormen bij een reële bedrijfsop-
volging. Hiermee is de verhoging van de vrijstelling gerechtvaardigd.
Ik wil benadrukken dat de achterliggende gedachte van de bedrijfsopvolgings-
regeling altijd is geweest om de economische bedrijvigheid, met name in het 
MKB niet te belemmeren. Daarmee wordt een algemeen sociaal-economisch 
belang gediend en dat is ook de reden waarom de faciliteit niet in strijd is met 
het gelijkheidsbeginsel.’

1445 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 76, p. 19-20.
1446 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 76, p. 22-23.
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9.4.13 2010: Verhoging vrijstelling naar deels 100% en deels 83%

Net als bij de behandeling van de voorgestelde verhoging naar 50% bij het Belastingplan 
2005, is het wetsvoorstel om de vrijstelling te verhogen naar 90%, geamendeerd. Bij amen-
dement is de vrijstelling gewijzigd in die zin dat een deel van de verkrijging wordt vrijge-
steld tegen 100% en een deel tegen 83%.1447 Het deel dat voor 100% wordt vrijgesteld, is 
gerelateerd aan de waarde die de verkrijger verkrijgt in de totale achterliggende objec-
tieve onderneming. Het amendement beoogt het MKB-bedrijf meer van de vrijstelling te 
laten profiteren dan het grootbedrijf. Aangezien het amendement budgettair neutraal 
moest zijn, is de verhoging naar 100% gecompenseerd door het restant van de verkrijging 
vrij te stellen tegen 83%. Dit laatste percentage is daarmee uiterst willekeurig bepaald, zo 
de eerdere percentages wel al ergens op waren gebaseerd. Staatssecretaris De Jager heeft 
het amendement tot tweemaal toe ontraden, mede omdat het niet past binnen de syste-
matiek van de SW 1956, aangezien in deze wet de heffing wordt gerelateerd aan de 
waarde van de verkrijging en niet aan de waarde van de achterliggende objectieve onder-
neming. De Tweede Kamer heeft het amendement desondanks aangenomen.1448 Staatsse-
cretaris Weekers heeft overigens inmiddels, mede naar aanleiding van vragen van de Eer-
ste Kamer, aangegeven in 2011 met voorstellen te komen tot vereenvoudiging van de 
bedrijfsopvolgingswetgeving op dit punt.1449

Bij de behandeling in de Eerste Kamer heeft een aantal fracties nadere vragen gesteld over 
de omvang van de vrijstellingen. De VVD-fractie heeft daarbij gevraagd aan de staatssecre-
taris om aan te geven waarom gebruik is gemaakt van een vrijstelling en niet van een beta-
lingsregeling.1450 Hierbij verwijst zij naar het artikel van De Wijkerslooth-Lhoëst die 
meent dat zou kunnen worden volstaan met een betalingsregeling.1451 Hierop antwoordt 
de staatssecretaris:1452

‘Ten eerste geeft de auteur aan dat geen afdoende motivering is gegeven voor 
het behoud en de verhoging van de vrijstelling. Zij vraagt zich af of het niet 
beter zou zijn een uitstelvanbetalingsregeling op te nemen. In het verleden 
bestond er een uitstel van betalingsregeling voor de schenk- en erfbelasting. In 
1997 is deze vervangen door een kwijtscheldingsregeling, die materieel te ver-
gelijken is met een vrijstelling, omdat de uitstel van betalingsregeling niet vol-
doende bleek te zijn. Het vrijstellingspercentage is in de loop der jaren ver-
hoogd, omdat bleek dat er nog steeds knelpunten waren. Ik heb aangesloten bij 
de bestaande systematiek van een vrijstelling en gemeend de laatste knelpun-
ten met een verhoging van het percentage weg te moeten nemen.’

De staatssecretaris schetst keurig de historie van de faciliteiten en concludeert dat, aange-
zien nu eenmaal is gekozen voor een vrijstelling, hij daarbij met zijn voorstel heeft aan-
gesloten. Waarom de betalingsregeling in 1997 heeft plaatsgemaakt voor een vrijstelling 
is daarmee echter nog steeds niet onderbouwd. Dat een vrijstelling er eenmaal is, wil nog 
niet zeggen dat zij moet blijven bestaan.

1447 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 79 (ter vervanging van amendement nr. 53). 
1448 In de Eerste Kamer is gevraagd of het amendement niet tot onoverkomelijke uitvoeringsproble-

men leidt. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de regeling nu minder eenvoudig is, maar dat 
hij maatregelen zal treffen in de Uitv.reg. S&E. Vervolgens worden negen voorbeelden gegeven, 
die de werking van de vrijstelling moeten verduidelijken. Verder is in art. 7, lid 4, Uitv.reg. S&E 
per direct een antimisbruikbepaling opgenomen. Met Heithuis ben ik van mening dat kan wor-
den gesproken van een ongelukkig amendement, hoe goed bedoeld ook voor het MKB. Heithuis 
2010a. Zie voor kritiek ook Hoogwout 2010a; De Wijkerslooth-Lhoëst 2010; Jansen 2010, § 8.4; S.A. 
Stevens 2010, § 3 en Estate Tip 2010/37.

1449 Handelingen I, 2010-2011, nr. 13, p. 5 rk en Kamerstukken I, 2010-2011, 32 504, nr. G.
1450 Kamerstukken I, 2009-2010, 31 930, nr. D, p. 33. 
1451 De Wijkerslooth-Lhoëst 2009. Zie ook De Wijkerslooth-Lhoëst 2008.
1452 Kamerstukken I, 2009-2010, 31 930, nr. D, p. 33.
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Dat zich problemen voordoen als gevolg van de heffing van schenk- of erfbelasting wordt 
niet gemotiveerd met aantallen ondernemingen die in gevaar zijn gekomen als gevolg van 
deze heffingen. Volstaan wordt met het geven van een voorbeeld:1453

‘Stel dat de onderneming van een marktkoopman een waarde in het economi-
sche verkeer heeft van € 500 000 (dit is een gemiddeld ondernemingsvermogen, 
waar deze leden naar vragen). Het vermogen van de onderneming betreft een 
vrachtauto en voorraad. De onderneming vormt het enige vermogen van de 
koopman. De marktkoopman overlijdt onverwacht. Zijn enig erfgenaam is een 
kind, dat de onderneming voortzet. Het kind is, zonder toepassing van de 
bedrijfsopvolgingsregeling, € 84 400 aan erfbelasting verschuldigd. Het finan-
cieren van dit bedrag vormt een bedreiging voor het voortbestaan van de onder-
neming. Het te verstrekken onderpand geeft een bank immers weinig zeker-
heid hetgeen zich vertaalt in de onmogelijkheid een lening af te sluiten, danwel 
een rentelast die in zichzelf weer de continuïteit van de onderneming in gevaar 
kan brengen. Bij de huidige vrijstelling van 75% daalt het te betalen bedrag aan 
erfbelasting tot € 13 200. Hoewel voor deze belasting een rentedragend uitstel 
voor 10 jaar mogelijk is, blijft er een duidelijk beslag op het vermogen en de 
winst uit de onderneming liggen. Bij de voorgestelde regeling zal het kind geen 
erfbelasting verschuldigd zijn. Uit het voorbeeld blijkt dat het, anders dan deze 
leden lijken te veronderstellen, juist ook bij een gemiddeld ondernemingsver-
mogen zo is, dat de belastingheffing tot problemen kan leiden. Dit geldt zeker 
in het geval de verkrijging plaatsvindt vanwege een onverwacht overlijden.’

De fracties van D66, OSF en GroenLinks vragen zich af of de vrijstelling van deels 100% en 
deels 83% niet nog meer dan het oorspronkelijke voorstel leiden tot scheve verhoudingen 
met de gebruikelijke vrijstellingen. Ook stellen zij de vraag of het verschil nog verdedigd 
kan worden met het motief van een feitelijk kleinere draagkracht en het motief om onder-
nemerschap te willen stimuleren. Ten slotte vragen zij zich af of het gelijkheidsbeginsel 
zich niet verzet tegen een dergelijk groot verschil in behandeling van een verkrijger van 
ondernemingsvermogen enerzijds en de verkrijger van ander vermogen anderzijds. De 
staatssecretaris antwoordt als volgt:1454

‘Ik kan de leden meedelen dat de 100% vrijstelling per objectieve onderneming 
wordt verleend en niet per verkrijger. Hierdoor zullen het met name de klei-
nere ondernemingen zijn die van de 100% vrijstelling kunnen profiteren. De 
regeling is ook bedoeld voor de midden en kleinbedrijven. Juist de grotere 
bedrijven zullen meer successierecht gaan dragen door een verlaging van het 
vrijstellingspercentage van 90% naar 83%. Voor het overige verwijs ik naar het-
geen ik bij soortgelijke vragen bij de PvdA-fractie heb geantwoord.’

9.4.14 2010: Geen data voor evaluatieonderzoek beschikbaar

In een brief van 22 juli 2010 heeft de minister van Financiën, mede namens de minister 
van Economische Zaken, de Tweede Kamer laten weten dat op korte termijn geen evalu-
atieonderzoek zal plaatsvinden naar de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.1455 De redenen zijn 
ten eerste dat de cijfers om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te evalueren op hun doelbe-
reik, doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëntie) bij de Belastingdienst 
niet voorhanden zijn. Ten tweede merkt de staatssecretaris op dat uit de relevante weten-
schappelijke literatuur niet goed valt af te leiden wat de effecten van de regelingen zijn in 
hun praktische toepassing en uitwerking. Ten derde hebben er met ingang van 1 januari 

1453 Kamerstukken I, 2009-2010, 31 930, nr. D, p. 37.
1454 Kamerstukken I, 2009-2010, 31 930, nr. D, p. 59-60.
1455 Brief van de minister van Financiën van 22 juli 2010, kenmerk AFP/2010/0319U. Kamerstukken II, 

2009-2010, 32 123 IXB, nr. 17.

Hoogeveen.book  Page 319  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



320 Gelijkheidsbeginsel als rechtsbeginsel: vrijstellingen

2010 enkele belangrijke wetswijzigingen plaatsgevonden, zodat het volgens de staatsse-
cretaris raadzamer is om eerst over enkele jaren een evaluatieonderzoek te doen aan de 
hand van de dan beschikbare data. Dat geen data bij de Belastingdienst voorhanden zijn 
om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te kunnen evalueren, bevestigt het beeld dat geen 
inzicht bestaat in de aantallen ondernemingen die door de heffing van schenk- of erfbe-
lasting 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.1456

9.4.15 Samenvatting en conclusies ontwikkeling vrijstelling en de gegeven 
doelstelling

Samenvattend is ter zake van de gegeven doelstelling en de onderbouwing van de vrijstel-
ling het volgende gebleken.

I. Gegeven doelstellingen
1. Bij de invoering en verruiming van de faciliteiten heeft steeds het voorkomen van 

liquiditeitsproblemen van de onderneming vooropgestaan.
2. Het meer algemene doel van de vrijstelling is het voorkomen van continuïteitsproble-

men voor de onderneming als gevolg van de heffing van schenk- en erfbelasting, zodat 
er geen verlies aan werkgelegenheid en economische diversiteit optreedt.

3. Eén keer is de betalingsregeling verruimd (1996) omdat van de bestaande betalingsre-
geling slechts gemiddeld 16 keer per jaar gebruik werd gemaakt. De daarbij gegeven 
motivering is dat vanwege het lage gebruik de betalingsregeling geen substantiële bij-
drage had aan het wegnemen van de liquiditeitsproblemen.

4. In het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 is een viertal uitgangspunten geformuleerd 
waar een faciliteit bij een bedrijfsoverdracht aan zou moeten voldoen. Aangegeven is 
dat (1) de faciliteiten nodig zijn indien de belastingheffing een beletsel vormt voor (2) 
economisch gewenste bedrijfsoverdrachten, waarbij (3) niet is beoogd een tegemoetko-
ming voor financieringsproblemen te geven en (4) de faciliteiten alleen ‘daar waar 
nodig’ moeten worden verleend.

II. Onderbouwing van de vrijstelling
1. Bij de eerste invoering van een speciale betalingsregeling voor bedrijfsopvolgingen in 

1981 is aangegeven dat reeds een algemene betalingsregeling bestond, waarvan ver-
krijgers van ondernemingsvermogen zeer sporadisch gebruikmaakte. Desondanks is 
bij amendement een specifieke betalingsregeling opgenomen. Op grond van deze beta-
lingsregeling kon vijf jaar uitstel van betaling worden verleend indien de onderneming 
in gevaar zou komen door de verschuldigde schenk- of erfbelasting. Of daarvan sprake 
was, werd van geval tot geval beoordeeld.

2. In 1984 is het in gevaar komen van de onderneming objectief ingevuld. Indien tot de 
verkrijging ook niet-ondernemingsvermogen behoorde, werd het uitstel alleen ver-
leend indien en voor zover de verschuldigde belasting € 2.269 meer bedroeg dan de 
waarde van dat niet-ondernemingsvermogen. De betalingsregeling sloot dus aan bij de 
situatie waarvoor zij was bedoeld. Verwacht werd dat jaarlijks 2.000 keer van de rege-
ling gebruik zou worden gemaakt.

3. In 1990 is de betalingsregeling verplaatst naar de IW 1990. Vanwege het feit dat weinig 
van de betalingsregeling gebruik werd gemaakt – gemiddeld 16 keer per jaar – werd de 
invulling van, en de voorwaarden aan, het uitstel niet in de IW 1990 zelf opgenomen, 
maar in de Uitv.reg. IW 1990.

1456 Hoogeveen & Vernooij 2010, noot 5. In gelijke zin Van Vijfeijken, die de reactie van de staatsse-
cretaris onthutsend noemt. Van Vijfeijken 2011, p. 244-245.
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4. De verruiming van de betalingsregeling in 1996 van een uitstelperiode van vijf jaar 
naar een uitstelperiode van tien jaar is onderbouwd met het argument dat de regeling 
te weinig werd gebruikt. In 2,5 jaar was slechts 40 keer (gemiddeld 16 keer per jaar) 
gebruikgemaakt van de renteloze betalingsregeling. De motivering die daarbij wordt 
gegeven, is dat vanwege het geringe gebruik van de regeling de regeling geen substan-
tiële bijdrage leverde aan het wegnemen van de liquiditeitsproblemen. Er is echter niet 
onderzocht of het geringe gebruik van de regeling werd veroorzaakt door het feit dat 
de regeling eenvoudigweg niet nodig was, hetgeen een meer voor de hand liggende 
conclusie is.

5. In 1984 en 1993 is de invoering van een vrijstelling afgewezen, omdat (1) zich zeer spo-
radisch problemen voordeden, (2) vrijstellingen niet in overeenstemming waren met 
de systematiek van de SW 1956, (3) de weg kon worden geopend voor het ontgaan van 
schenk- en erfbelasting door middel van constructies en (4) vanwege mogelijke prece-
dentwerking.

6. Met ingang van 1 januari 1998 is, met terugwerkende kracht naar 1997, toch een 25%-
vrijstelling ingevoerd. Hierbij is niet aangegeven waarom in 1981, 1984 en 1993 de 
invoering van een vrijstelling niet nodig was en dit in 1998 wel het geval zou zijn. Even-
min is aangegeven dat zich in de praktijk situaties voordeden waaruit bleek dat met de 
bestaande tien jaar renteloze betalingsregeling niet kon worden volstaan, dat een ver-
ruiming van de uitstelperiode evenmin voldoende zou zijn om de staking van onder-
nemingen te voorkomen en dat dus een vrijstelling moest worden ingevoerd. Cijfers 
over het gebruik van de met ingang van 1 januari 1996 nog verruimde betalingsrege-
ling in de jaren 1996 t/m 1998 ten opzichte van het gebruik van de betalingsregelingen 
in 1984 en 1993 zijn ook niet verstrekt. Indien uit deze cijfers was gebleken dat het 
gebruik van de betalingsregeling significant was toegenomen, hadden die cijfers met 
enige goede wil als een onderbouwing van de invoering van een vrijstelling kunnen 
gelden. Dat zonder enige onderbouwing een vrijstelling wordt ingevoerd, geeft te den-
ken. Immers, als de cijfers over het aantal ondernemingen dat in de problemen komt 
er zouden zijn, zouden zij wel zijn verstrekt. Zowel het Ministerie van Financiën als 
belangenorganisaties hadden toch moeten kunnen aangeven hoeveel ondernemingen 
jaarlijks en ondanks het bestaan van een renteloze betalingsregeling voor een periode 
van tien jaar, in de problemen waren gekomen als gevolg van de heffing van schenk- 
of erfbelasting. Nu deze cijfers in 1998 niet zijn verstrekt, op een later tijdstip evenmin 
zijn gegeven en in 2010 is gebleken dat zij er niet zijn, kan de conclusie niet anders 
zijn dan dat de lobby van het bedrijfsleven om tot de invoering van een vrijstelling over 
te gaan uiteindelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. Aangezien een vrijstelling aan 
bepaalde subjecten wordt verleend en de offers daarvoor door anderen gedragen moe-
ten worden, had een dergelijke onderbouwing voor de hand gelegen.1457

7. Het wordt eentonig, maar de verdere verruimingen van de vrijstellingen zijn ingevoerd 
zonder dat cijfers zijn verstrekt over het aantal ondernemingen dat in de problemen 
komt door de heffing van schenk- of erfbelasting indien ‘alleen nog maar’ een 25%-, 
30%-, 60%- of 75%-vrijstelling zou worden verleend. De verruimingen worden bijvoor-
beeld onderbouwd met een opmerking als ‘er zijn signalen uit de praktijk dat zich nog 
steeds problemen voordoen’.

8. In 2010 is aangegeven dat geen data bij de Belastingdienst voorhanden zijn om de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te kunnen evalueren. Dit bevestigt het beeld dat geen 
inzicht bestaat in de aantallen ondernemingen die door de heffing van schenk- en erf-
belasting in de problemen zijn gekomen.

III. Tweede en Eerste Kamer nemen genoegen met de gegeven onderbouwing
De Eerste en Tweede Kamer hebben veelvuldig gevraagd naar een onderbouwing van de 
vrijstelling over de waarde going concern. Hierbij is eveneens veel aandacht besteed aan 

1457 Voor het restant aan schenk- en erfbelasting werd alleen uitstel van betaling verleend indien de 
verkrijging onvoldoende middelen bevatte om de belasting te kunnen betalen. 
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de mogelijke strijd met het gelijkheidsbeginsel. Kritiek op de vrijstelling en de verruiming 
daarvan is ook gegeven.1458 De inhoudelijke reacties van de verantwoordelijke bewinds-
personen laten veel te wensen over. De Kamer neemt desondanks genoegen met de gege-
ven antwoorden. Bijna ieder voorstel tot invoering of verruiming van de vrijstelling is aan-
genomen. Tweemaal is een wetsvoorstel tot verruiming van de vrijstelling niet aangeno-
men. De reden is echter niet dat de Tweede Kamer geen genoegen nam met de gegeven 
motivering van de verhoging van de vrijstelling. De eerste keer dat een voorstel niet werd 
aangenomen, was de reden dat de Kamer de voorgestelde verruiming niet groot genoeg 
vond. In plaats van de voorgestelde verhoging van 30% naar 50% is bij amendement de vrij-
stelling verruimd naar 60% per 1 januari 2005 en 75% per 1 januari 2006. Een dergelijk ini-
tiatief vanuit de Kamer verhoudt zich slecht met de kritische vragen die ter zake van de 
vrijstelling zijn gesteld. De tweede keer dat een voorstel tot verruiming niet is aangeno-
men, heeft als oorzaak dat de Kamer een andere invulling wenste te geven aan de vrijstel-
ling. In plaats van een verhoging van de vrijstelling van 75% naar 90% is een gedifferenti-
eerde vrijstelling ingevoerd van deels 100% en deels 83%.

IV. Vrijstellingen SW 1956 voldoen niet aan beleidsuitgangspunten
De uitgangspunten uit het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 ten aanzien van het te voeren 
fiscale bedrijfsopvolgingsbeleid zijn niet terug te vinden in de huidige vrijstelling. De vrij-
stelling (1) is namelijk ook van toepassing als zich geen beletsel voordoet, (2) van toepas-
sing op iedere bedrijfsopvolging die krachtens erfrecht of krachtens schenking plaats-
vindt en niet alleen op economisch gewenste bedrijfsopvolgingen, waarbij (3) de vrijstel-
ling ook financieringsproblemen wegneemt en niet ‘alleen maar’ liquiditeitsproblemen, 
hetgeen de beleidsdoelstelling is geweest en (4) de vrijstellingen objectief worden ver-
leend, dus zonder dat wordt getoetst of er ook echt liquiditeitsproblemen zijn.1459

9.5 TOETSING VRIJSTELLING OVER WAARDE GOING CONCERN AAN 
ART. 1 GW

9.5.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt onderzocht of de wetgever bij de invoering van de vrijstelling 
voor de schenk- en erfbelasting over de waarde going concern art. 1. GW voldoende in acht 
heeft genomen, aangezien de vrijstelling onderscheid maakt tussen verkrijgers van onder-
nemingsvermogen en verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen.1460 Hiertoe moet ten 
eerste de vraag worden beantwoord of sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke 
gevallen, of van een ongelijke behandeling van ongelijke behandeling die verder gaat dan 
de mate van hun ongelijkheid. Dat dit naar mijn mening het geval is, is reeds aangegeven 
in § 9.3.2. Onderzocht moet vervolgens worden of voor deze ongelijke behandeling een 
afdoende rechtvaardiging bestaat. Hiervoor is ten eerste vereist dat het treffen van de vrij-
stelling vanuit welvaartsoogpunt noodzakelijk is. Ten tweede is vereist dat de vrijstelling 
op een effectieve en proportioneel doelmatige wijze bijdraagt aan het oplossen van het 
geconstateerde welvaartsprobleem. Aan het noodzakelijkheidvereiste wordt aandacht 
besteed in § 9.5.2. Hieruit zal blijken dat aan dit vereiste niet is voldaan. Dit betekent dat 
de vrijstelling in strijd komt met het gelijkheidsbeginsel. Een toetsing aan het tweede ver-
eiste kan en zal in dit hoofdstuk dan ook achterwege blijven. Bij de beleidsmatige evalua-
tie zal wel worden ingegaan op de effectiviteit en proportionele doelmatigheid van de vrij-
stelling (hoofdstuk 14). Op deze plaats kan wel al worden aangegeven dat de conclusie is 
dat de vrijstelling evenmin effectief en proportioneel doelmatig is.

1458 Deze kritiek is overigens ook van de zijde van de Raad van State gegeven.
1459 Zie hierover uitgebreider § 13.2.4.
1460 Voor andere vragen met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel en het bedrijfsvermogen in de SW 

1956 verwijs ik naar het proefschrift van De Haan. De Haan 2007.
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9.5.2 Bestaat er een afdoende rechtvaardiging?

In § 9.4 is de chronologische ontwikkeling en doelstelling van de vrijstelling weergege-
ven.1461 Hieruit is gebleken dat de vrijstelling is ingevoerd zonder dat onderzoek naar de 
eventuele liquiditeitsproblemen heeft plaatsgevonden. De enkele veronderstelling dat er 
liquiditeitsproblemen zijn, is voldoende aanleiding geweest voor de wetgever om in 1997 
tot de invoering van de vrijstelling over te gaan. Dit is bijzonder aangezien in 1984 en 1993 
bijvoorbeeld nog was aangegeven dat slechts in zeer beperkte mate – ‘weinig gevallen’ res-
pectievelijk ‘gemiddeld 16 gevallen per jaar’ – gebruik werd gemaakt van de betalingsre-
geling die op die momenten bestond. Een dergelijk klein gebruik impliceert dat de nood-
zaak van een faciliteit verwaarloosbaar klein is. Om die reden is een verdere verruiming 
van de betalingsregeling in 1993 ook afgewezen. Vervolgens is in 1996 de betalingsrege-
ling toch verruimd omdat de regeling te weinig werd gebruikt. In 1998 is, met terugwer-
kende kracht naar 1997, voor het eerst een vrijstelling ingevoerd. Hierbij is op geen enkele 
wijze aannemelijk gemaakt dat de in 1996 verruimde betalingsregeling geen afdoende 
maatregel zou zijn. Evenmin is aangegeven waarom in 1981, 1984 en 1993 de invoering 
van een vrijstelling niet nodig was en dit in 1997 wel het geval zou zijn. Het laat zich toch 
denken dat zowel het Ministerie van Financiën als belangenorganisaties zouden moeten 
kunnen aangeven hoeveel ondernemingen jaarlijks in de problemen komen als gevolg 
van de heffing van schenk- of erfbelasting en waarom dergelijke problemen niet zouden 
kunnen worden voorkomen met een betalingsregeling.

Nadat uiteindelijk in 1997 een vrijstelling is ingevoerd van 25%, is de (politieke) druk op 
de verruiming van de vrijstelling alleen maar toegenomen en met ‘succes’. Met ingang van 
2010 bedraagt de vrijstelling deels 100% en deels 83%. De verruimingen hebben mede 
plaatsgevonden naar aanleiding van ‘signalen uit de praktijk’ dat de vrijstelling op dat 
moment niet groot genoeg was om de liquiditeitsproblemen weg te nemen. Deze signalen 
zijn evenmin onderbouwd; niet is aangegeven om hoeveel gevallen het jaarlijks gaat, ook 
niet bij schatting. Daartoe blijken ook de cijfers te ontbreken.

Zeker nu het gaat om het verlenen van substantiële vrijstellingen, had de wetgever meer 
zorgvuldigheid in acht moeten nemen.1462 Een en ander staat bijvoorbeeld in schril con-
trast met de zorgvuldigheid die de wetgever heeft betracht bij de invoering van de Micro-
financieringsregeling (§ 4.5). Het verschil in zorgvuldigheid bij het treffen van een vrijstel-
ling ten opzichte van het verstrekken van een lening is merkwaardig te noemen. Temeer 
omdat beide situaties hetzelfde probleem raken. Een probleem dat niet meer of minder 
omvat dan de vraag of een ondernemer aan kapitaal kan komen om zijn onderneming te 
drijven of om een onderneming over te nemen.

Uit de hele parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat de invloed van belangen-
organisaties en het bedrijfsleven om maatregelen te treffen voor de schenk- en erfbelas-
ting groot is. Zij hebben steeds op een vrijstelling aangedrongen en uiteindelijk lijken de 
bewindspersonen en politici gevoelig te zijn geweest voor deze druk. Het is kennelijk las-

1461 In § 9.4.15 is daarvan puntsgewijs een samenvatting gegeven. Vanwege de zelfstandige leesbaar-
heid van de onderhavige paragraaf, is sprake van enige herhaling ten opzichte van § 9.4.15.

1462 In de literatuur wordt de noodzaak van de maatregel sterk in twijfel getrokken en bestaat kritiek 
op het gemak waarmee de noodzaak van de vrijstelling wordt aangenomen. Ik noem in alfabeti-
sche volgorde: A.M.A. de Beer 2010, § 3; Blokland 2001, § 12 en Blokland 2002, § 10; Rapport Eras-
mus Universiteit/SRA Rotterdam 2003 (Albregtse e.a.), p. 53-54 en bijlage 1, p. 8; Van den Dool & 
Heithuis, 2009, p. 28; De Haan 2007, p. 171-178 en De Haan 2009; Jansen 2005a, § 7.4 en Jansen 
2010, § 8.5; Meussen 2004; Van Rijn 2000, § 2; Sonneveldt 2009, § 4; Stevens 2004a, § 4.2, Stevens 
2007, § 7.2 en Stevens 2009, § 10; S.A. Stevens 2005a, § 7.2.3 en S.A. 2010, § 2.2; Van Vijfeijken 
2009b, § 3.2 en Van Vijfeijken 2011, p. 244-246; De Wijkerslooth-Lhoëst 2010, § 3.7; Zwemmer 
2000, p. 144 en Zwemmer 2004, p. 345. Ook ik heb diverse malen kritiek geuit op het verlenen 
van een vrijstelling, o.a. Hoogeveen 2004, § 1.4 en Hoogeveen 2005a, § 6.3.1.
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tig voor hen om zich tegen deze druk te weren.1463 Toch zou dat het geval moeten zijn. 
Immers, dat de heffing van schenk- en erfbelasting plaatsvindt, is het gevolg van het feit 
dat deze heffingen nu eenmaal bestaan. Iedere verkrijger krachtens schenking of erfrecht 
moet deze belasting betalen. Om die reden, en vanwege het feit dat het verlenen van een 
vrijstelling de belastingopbrengsten verlaagt en dus de kosten daarvan indirect door 
andere contribuabelen in Nederland moeten worden opgebracht, zou een vrijstelling niet 
lichtvaardig moeten worden ingevoerd of worden verruimd. Het enkele argument dat 
ondernemingen in gevaar zouden komen door de heffing van schenk- en erfbelasting, is 
daarvoor onvoldoende.

De gegeven motiveringen kunnen de invoering en verruiming van de vrijstelling niet legi-
timeren. De noodzaak tot het treffen van een – ruime – vrijstelling is op geen enkele 
manier aannemelijk gemaakt.1464 De wetgever heeft art. 1 GW naar mijn mening onvol-
doende in acht genomen, zodat de vrijstelling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel ex 
art. 1 GW.1465

9.5.3 Conclusie

Aangezien de noodzaak tot een invoering van een vrijstelling en de verhogingen daarvan 
niet vaststaat en zelfs niet aannemelijk is gemaakt, heeft de wetgever in strijd gehandeld 
met het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW door daar toch toe over te gaan. De overige vragen 
uit het toetsingskader kunnen in dit hoofdstuk onbesproken blijven. Bij de beleidsmatige 
evaluatie zal wel aandacht worden besteed aan de effectiviteit en proportionele doelmatig-
heid van de vrijstelling (hoofdstuk 14). Op deze plaats kan wel al worden aangegeven dat de 
conclusie is dat de vrijstelling evenmin effectief en proportioneel doelmatig is. In hoofdstuk 
14 zal overigens tevens worden onderzocht of het successierecht uit de nalatenschap respec-
tievelijk de verkrijging van de voortzetter betaald had kunnen worden.

9.6 CHRONOLOGISCHE ONTWIKKELING EN DOELSTELLING OUDER-
KIND-BROER-ZUSVRIJSTELLING1466

9.6.1 Inleiding

In deze paragraaf worden de chronologische ontwikkeling en doelstelling van de ouder-
kind-broer-zusvrijstelling gegeven. In § 9.6.2 wordt eerst ingegaan op de doelstelling van 
de voormalige ouder-kindvrijstelling. Deze vrijstelling is met ingang van 1 januari 2006 
ook van toepassing indien de onderneming wordt verkregen door broers en zussen. Hier-
aan wordt aandacht besteed in § 9.6.3. In § 9.6.4 volgt een korte conclusie.

9.6.2 Doelstelling ouder-kindvrijstelling

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat vragen van Tweede Kamerlid Van Rossum aan 
de ministers van Landbouw en Financiën de aanleiding zijn geweest voor de invoering van 
de ouder-kindvrijstelling. Voor zover relevant stelde Van Rossum de volgende vragen:1467

1463 Zie hierover nader § 9.8.
1464 Door telkens hetzelfde standpunt te herhalen, namelijk dat ondernemingen in gevaar komen 

door de heffing van schenk- en erfbelasting, wordt de suggestie gewekt dat het standpunt waar is 
zonder dat het standpunt wordt onderbouwd. Royakkers & Van Klink merken een dergelijke 
standpuntherhaling aan als een ‘misleidende herhaling’. Royakkers & Van Klink 2000, p. 355.

1465 Of de rechter zal concluderen dat de vrijstelling in strijd is met het discriminatieverbod zoals dat 
is neergelegd in art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR moet worden afgewacht. Hierop wordt kort inge-
gaan in § 9.8.

1466 Delen van deze paragraaf zijn ontleend aan Hoogeveen 2010.
1467 Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer, Buitengewone Zitting 1967, 

p. 347.
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‘2. Bestaat er naar de mening van de Ministers geen gevaar, dat indien om het 
registratierecht te ontlopen de overgang wordt uitgesteld tot het tijdstip der 
vererving, dit gepaard kan gaan met een aantal ongewenste nadelen o.a.:
a. mogelijkheid, dat de erfgenamen-niet-landgebruikers hun erfdeel gemakke-
lijker in geld kunnen opeisen (…);
b. dat de erfgenaam-bedrijfsopvolger voor zeer hoge lasten kan komen te staan 
(…);
c. dat bedrijfssplitsingen in de hand gewerkt worden (…)?’

In de beantwoording van deze vragen gaven de ministers aan dat de genoemde nadelen 
zich ook kunnen voordoen bij een overdracht tijdens leven en dat het euvel van de 
bedrijfssplitsingen in de praktijk reeds veelal wordt ondervangen, bijvoorbeeld door het 
verpachten van het landbouwbedrijf bij leven door de ouder aan het kind. Zij zagen dan 
ook geen reden om een vrijstelling bij leven in te voeren. Niet lang daarna werd toch voor-
gesteld om een vrijstelling in te voeren teneinde de overdracht van de onderneming bij 
leven aan de kinderen te stimuleren:1468

‘Deze overdrachten worden onder de huidige wetgeving geremd door de heffing 
van het registratierecht, welke niet plaats vindt bij overgang krachtens erf-
recht.’

Voor de verdere motivering wordt verwezen naar de vragen van Van Rossum en de daarop 
gegeven antwoorden.1469 Het is merkwaardig dat voor de motivering van de invoering van 
een vrijstelling wordt verwezen naar argumenten die juist pleiten tegen de invoering van 
deze vrijstelling. Een en ander komt de helderheid van de doelstelling van de wetgever 
niet ten goede, temeer omdat de risico’s waar Van Rossum naar vraagt niet direct duidelijk 
zijn. Ten eerste valt niet in te zien waarom de bedrijfsopvolger bij overlijden voor hogere 
financiële lasten zou komen te staan dan bij leven het geval zou zijn. Indien bij leven 
tegen een zakelijke prijs wordt overgedragen, zijn de financiële lasten juist hoger dan bij 
overlijden het geval zou zijn, ervan uitgaande dat de bedrijfsopvolger zijn erfdeel om niet 
zal verkrijgen. Ter zake van dat erfdeel is hij successierecht (thans erfbelasting) verschul-
digd. Dat is ook de reden waarom ter zake van die verkrijging geen overdrachtsbelasting 
wordt geheven; geen dubbele heffing over dezelfde verkrijging. Zou tijdens leven om niet 
worden overgedragen, dan is feitelijk evenmin overdrachtsbelasting verschuldigd. In een 
dergelijke situatie wordt over de verkrijging namelijk ook schenkingsrecht (thans schenk-
belasting) geheven en daarbij wordt cumulatie met overdrachtsbelasting voorkomen. Ten 
tweede is onduidelijk waarom de erfgenamen niet-bedrijfsopvolgers hun aandeel in geval 
van overlijden eenvoudig in geld zouden kunnen opeisen. Indien de onderneming aan één 
erfgenaam wordt toegedeeld en daarbij een onderbedelingsvordering ontstaat, worden in 
de praktijk veelal ruime financieringsafspraken gemaakt. De aanname lijkt te zijn dat de 
niet-bedrijfsopvolgers daaraan niet willen meewerken. Waarop deze aanname is geba-
seerd, is niet duidelijk. Bovendien is de aanleiding tot het stellen van vragen gelegen in 
het feit dat de ondernemer zijn bedrijfsopvolging juist uitstelt om heffing van over-
drachtsbelasting te voorkomen. Ligt het dan niet op het pad van de ondernemer om in zijn 
testament bepalingen op te nemen omtrent de opeisbaarheid en de rentedragendheid van 
de vordering? Indien tijdens leven wordt overgedragen en de opvolger niet direct kan 
betalen, zullen deze financieringsafspraken ook worden gemaakt. Hierdoor is het ten 
derde onduidelijk waarom door het ontbreken van een vrijstelling bij leven bedrijfssplit-
singen bij overlijden in de hand worden gewerkt. Wel zou gedacht kunnen worden aan 
de werking van de legitiemeregeling, die destijds goederenrechtelijke werking had. De 
gedachte daarbij zou kunnen zijn dat de niet-bedrijfsopvolgers in geval van overlijden 

1468 Kamerstukken II, 1967-1968, 9324/9410, nr. 3, p. 39.
1469 Oorspronkelijk was waarschijnlijk om die reden alleen een vrijstelling voor land, tuin en bos-

bouwbedrijven voorgesteld. Bij amendement is de vrijstelling opengesteld voor alle ondernemin-
gen. Kamerstukken II, 1967-1968, 9324, nr. 83.
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hun legitieme in goederen zouden kunnen opeisen, hetgeen zou kunnen leiden tot 
bedrijfssplitsingen. Dit past echter niet in de stelling van Van Rossem dat niet-erfgenamen 
eenvoudig hun aandeel in geld zouden kunnen opeisen. Hoe dan ook, de Hoge Raad ziet 
in de legitiemeregeling wel een mogelijke rechtvaardigingsgrond voor het gemaakte 
onderscheid.1470 De Hoge Raad is kort gezegd van mening dat de vrijstelling bijdraagt aan 
de beperking van het versnipperingsrisico, omdat de werking van de legitiemeregeling als 
gevolg van een bevoordeling bij testamentaire making kan worden beperkt door de onder-
neming bij leven over te dragen aan een familielid in de neergaande lijn.1471 Op de moti-
vering van de Hoge Raad valt naar mijn mening overigens het nodige af te dingen. Hierop 
wordt nader ingegaan in § 9.7.3.2.3.

De kring van personen voor wie deze vrijstelling oorspronkelijk was bedoeld, is met 
ingang van 1996 overigens verruimd met kleinkinderen en hun echtgenoten. Hierdoor 
werd de kring van personen nagenoeg gelijk aan die van art. 17 (oud) Wet IB 1964, hetgeen 
ook de reden is geweest voor de aangebrachte uitbreiding.1472 Deze gelijkstelling met de 
doorschuifregeling bij leven in de inkomstenbelasting is onder het huidige art. 3.63 Wet 
IB 2001 (deels) losgelaten. Voor de toepassing van deze doorschuifregeling is namelijk ver-
eist dat wordt overgedragen aan een werknemer of een medeondernemer. Zie hierover 
nader § 10.4.

9.6.3 Doelstelling uitbreiding broers en zussen

Met ingang van 1 januari 2006 is de vrijstelling uitgebreid met verkrijgingen door broers 
en zussen. In de memorie van toelichting is de uitbreiding gepresenteerd als een reactie 
op de motie van Slob c.s. inhoudende het verzoek tot het opstellen van een overzicht van 
knelpunten met betrekking tot de overdrachtsbelasting in de landbouwpraktijk:1473

‘Naar aanleiding van de motie Slob (Kamerstukken II 2003/04, 28 207, nr. 4) is 
een onderzoek uitgevoerd naar knelpunten bij bedrijfsopvolging. Naar aanlei-
ding hiervan worden twee maatregelen voorgesteld. (…). De tweede maatregel 
strekt ertoe de familiekring van gerechtigden tot de vrijstelling van over-
drachtsbelasting bij bedrijfsopvolging uit te breiden met broers en zusters.’

Deze uitbreiding was reeds aangekondigd in een brief naar aanleiding van vragen en 
opmerkingen vanuit de vaste commissie voor Financiën over de voormalige ouder-kind-
vrijstelling:1474

‘De doelgroep van de faciliteit is bewust beperkt tot potentiële erfgenamen. 
Indien de onderneming zou vererven naar de kinderen, zou evenmin over-
drachtsbelasting verschuldigd zijn, maar successierecht (zie artikel 3 WBR). (…) 
Wel ben ik voornemens om de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor 
bedrijfsoverdracht binnen familieverband te verruimen naar (pleeg)broers en 
(pleeg)zusters.’

Een nadere motivering voor de getroffen uitbreiding ontbreekt. Dit is opvallend, omdat 
de staatssecretaris in zijn oorspronkelijke reactie op de motie-Slob nog had aangegeven 

1470 HR 6 juni 2003, BNB 2004/5; HR 7 november 2003, BNB 2004/33 en HR 23 juni 2006, BNB 2006/292.
1471 Zie uitgebreider § 9.7.3.2.2.
1472 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 428, nr. 3, p. 13-14. Deze gelijkstelling werd niet volledig bereikt 

aangezien onder art. 17 (oud) Wet IB 1964 ook geruisloos kon worden doorgeschoven naar de 
echtgenoot van de overdrager. 

1473 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 306, nr. 3, p. 11.
1474 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 26 september 2005, nr. WV2005/171U, V-N 2005/

51.25. Overigens is art. 3 WBR op iedere verkrijger krachtens erfrecht van toepassing, ongeacht 
de familierelatie.
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geen mogelijkheid te zien om de gevraagde uitbreiding aan te brengen, mede vanwege de 
mogelijke strijd met het gelijkheidsbeginsel:1475

‘Met de vrijstelling voor gevallen van bedrijfsovername binnen de familie in 
neerdalende lijn wordt in fiscaal opzicht de bedrijfsoverdracht nog tijdens het 
leven van de ondernemer gefacilieerd en wordt het risico van versnippering van 
het ondernemingsvermogen, zo van belang bij landbouwbedrijven, na overlij-
den bij vererving beperkt. In constante jurisprudentie, (…), heeft de Hoge Raad 
geoordeeld dat niet kan worden gezegd dat de wetgever met de huidige catego-
rieën vrijgestelde verkrijgers de grenzen van de hem toekomende beoordelings-
vrijheid heeft overschreden (…). Dit geldt zowel voor de uitsluiting van een 
broer als voor die van een persoon die geen bloed- of aanverwant is, maar die 
tot het gezin van belanghebbende en zijn echtgenote behoort. In de praktijk 
kan deze beperking tot de familiekring als knelpunt worden ervaren, maar 
gelet op de ratio van de bepaling – het vooruitlopen op vererving – en bovendien 
op het budgettaire effect van een eventuele uitbreiding van de vrijstellingsge-
rechtigden kan ik niet anders concluderen dan dat er geen goede mogelijkhe-
den zijn om over te gaan tot een uitbreiding van de kring van gefacilieerden.’

De angst voor een mogelijke strijd met het gelijkheidsbeginsel is een paar maanden later 
echter verdwenen, aangezien bij het Belastingplan 2006 de vrijstelling toch – overigens 
zonder nadere motivering – is uitgebreid naar verkrijgingen door broers en zussen. Hoe-
wel de vrijstelling lijkt te zijn bedoeld om een knelpunt binnen de landbouwsector weg 
te nemen, is de faciliteit wettelijk niet beperkt tot deze sector.

9.6.4 Conclusie

De doelstelling van de ouder-kindvrijstelling lijkt te zijn dat de wetgever de overdracht 
van de onderneming bij leven heeft willen stimuleren. De gedachte lijkt daarbij te zijn 
geweest dat zich in geval van overlijden een versnipperingsrisico zou kunnen voordoen, 
omdat erfgenamen niet-bedrijfsopvolgers hun aandeel eenvoudig in geld zouden kunnen 
opeisen. Waarom dit het geval zou zijn, is niet aangegeven.

De staatssecretaris heeft een uitbreiding van de kring van verkrijgers onder verwijzing 
naar de arresten van de Hoge Raad in eerste instantie afgewezen vanwege de mogelijke 
strijd met het gelijkheidsbeginsel. Kort daarna is de uitbreiding toch aangebracht waarbij 
de reden lijkt te zijn gelegen in het wegnemen van knelpunten in de landbouw. Waarom 
de uitbreiding toch geen strijd oplevert met het gelijkheidsbeginsel is daarbij niet aange-
geven.

9.7 TOETSING OUDER-KIND-BROER-ZUSVRIJSTELLING AAN ART. 1 
GW1476

9.7.1 Inleiding

Anders dan geldt voor de schenk- en erfbelasting is de overdrachtsbelasting niet gebaseerd 
op het draagkrachtbeginsel. De maatstaf van heffing is de verkrijging van een onroerende 
zaak. Dit is dan ook de norm die wordt aangelegd bij de toets aan art. 1 GW. Beoordeeld 
zal worden of er een rechtvaardiging bestaat voor de ouder-kind-broer-zusvrijstelling ex 
art. 15, lid 1, onderdeel b, WBR. Op grond van deze vrijstelling is de verkrijging van een 

1475 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 18 februari 2005 , Kamerstukken II, 28 207, nr. 10, 
p. 3. Het knelpunt was naar voren gebracht door LTO. Volgens LTO bestaat vanuit de praktijk de 
behoefte aan een verruiming van de kring van gefacilieerden, tot bijvoorbeeld broers en eventu-
eel werknemers.

1476 Delen van deze paragraaf zijn gebaseerd op Hoogeveen 2010.
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in Nederland gelegen onroerende zaak die wordt verkregen in het kader van een bedrijfs-
opvolging onder voorwaarden onbelast. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat de 
onroerende zaak dienstbaar moet zijn aan de onderneming, dat de voortzetter de onder-
neming voortzet en dat de overdracht plaatsvindt binnen een bepaalde familiekring.1477 
De kwalificerende verkrijgers waren tot 1 januari 2006 kinderen, stiefkinderen, pleegkin-
deren en kleinkinderen of hun echtgenoten. De vrijstelling werd kortweg ook wel ouder-
kindvrijstelling genoemd. Met ingang van 1 januari 2006 is de vrijstelling ook opengesteld 
voor broers of zussen van de ondernemer (hierna: ouder-kind-broer-zusvrijstelling).1478

De vrijstelling maakt dus onderscheid tussen de hiervoor besproken verkrijgers en alle 
andere verkrijgers van onroerende zaken. Onderzocht zal worden of de wetgever bij het 
aanbrengen van dit onderscheid art. 1 GW voldoende in acht heeft genomen. Hiertoe 
moet ten eerste de vraag worden beantwoord of sprake is van een ongelijke behandeling 
van gelijke gevallen, of van een ongelijke behandeling van ongelijke gevallen die verder 
gaat dan de mate van hun ongelijkheid (§ 9.7.2). Bij een bevestigende beantwoording moet 
vervolgens de vraag worden beantwoord of voor deze ongelijke behandeling een afdoende 
rechtvaardiging bestaat. De ouder-kind-broer-zusvrijstelling is een uitbreiding van de 
ouder-kindvrijstelling. Om een oordeel te kunnen geven over de ouder-kind-broer-zusvrij-
stelling zal daarom eerst aandacht worden besteed aan de rechtvaardiging die is gegeven 
voor de beperking tot overdrachten in de rechte linie (§ 9.7.3). In § 9.7.4 wordt vervolgens 
ingegaan op de uitbreiding tot verkrijgingen in de zijlinie. Ik sluit deze paragraaf af met 
een korte conclusie in § 9.7.5.

9.7.2 Is sprake van een ongelijke behandeling?

De systematiek van de overdrachtsbelasting brengt met zich mee dat de verkrijging van 
een onroerende zaak is belast met overdrachtsbelasting. De al dan niet aanwezige familie-
relatie tussen de verkrijger en degene van wie de onroerende zaak wordt verkregen, is 
daarbij in beginsel irrelevant. Daarmee is sprake van gelijke gevallen. Het aanbrengen van 
onderscheid naar ‘soort’ verkrijger kan mogelijk wel een rechtvaardigingsgrond opleve-
ren voor het aangebrachte onderscheid.

9.7.3 Bestaat er een afdoende rechtvaardiging voor de ouder-kindvrijstelling?

9.7.3.1 Inleiding
De kwalificerende verkrijgers waren tot 1 januari 2006 kinderen, stiefkinderen, pleegkin-
deren en kleinkinderen of hun echtgenoten. De vrijstelling werd kortweg ook wel ouder-
kindvrijstelling genoemd. In deze paragraaf wordt onderzocht of er een rechtvaardiging 
bestaat voor deze ouder-kindvrijstelling. Met betrekking tot de ouder-kindvrijstelling 
heeft de Hoge Raad geoordeeld dat daarvoor een voldoende rechtvaardiging bestaat, 
althans dat de wetgever binnen zijn ruime beoordelingsvrijheid is gebleven bij het aan-
brengen van het onderscheid. Naar mijn mening kan de motivering van de Hoge Raad zijn 
beslissing niet dragen. Hieraan wordt aandacht besteed in § 9.7.3.2. Vervolgens wordt in 
§ 9.7.3.3 ingegaan op de vraag of de noodzaak voor de ouder-kindvrijstelling vaststaat. Ik 
sluit deze paragraaf af met een korte conclusie in § 9.7.3.4.

1477 Er is geen absolute voortzettingstermijn gesteld; voldoende is dat de voortzetter op het moment 
van de verkrijging de onderneming voortzet en daarbij de wil heeft om dat te doen. Zie ook 
§ 3.3.18.1.4. Naar mijn mening wordt ten onrechte geen voortzettingstermijn gesteld. Zie 
§ 11.5.2.2.

1478 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 306, nr. 43, p. 2 en 3. Tot de nieuwe familiegroep behoren overi-
gens ook de halfbroers en -zussen en pleegbroers en -zussen.
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9.7.3.2 Beslissingen van de Hoge Raad

9.7.3.2.1 Inleiding
De doelstelling van de ouder-kindvrijstelling lijkt te zijn dat de wetgever de overdracht bij 
leven heeft willen stimuleren omdat bij leven registratierecht werd geheven, waar dat in 
geval van overlijden niet aan de orde was. De Hoge Raad is van mening dat de wetgever 
met de gegeven doelstelling binnen zijn ruime beoordelingsvrijheid is gebleven 
(§ 9.7.3.2.2). Naar mijn mening kan om civielrechtelijke redenen de motivering van de 
Hoge Raad zijn beslissing niet dragen (§ 9.7.3.2.3). De conclusie is dat de door de Hoge Raad 
aangedragen rechtvaardigingsgrond geen rechtvaardiging is voor het gemaakte onder-
scheid (§ 9.7.3.2.4).

9.7.3.2.2 Jurisprudentie van de Hoge Raad
De legitiemeregeling had tot 1 januari 2003 een goederenrechtelijk effect, waardoor een 
beroep op de legitieme een versnippering van ondernemingsvermogen tot gevolg zou 
kunnen hebben. De legitimaris had immers recht op goederen, zoals erflaters onderne-
ming. Naar de mening van de Hoge Raad vormt het voorkomen van dit versnipperingsri-
sico een voldoende rechtvaardiging om de faciliteit alleen open te stellen voor overdrach-
ten in de rechte lijn. In het arrest HR 6 juni 2003, BNB 2004/5 overwoog de Hoge Raad voor 
zover van belang als volgt:

‘(…) de ratio van de (…) vrijstelling is het voorkomen van versnippering van de 
onderneming bij overgang op (pleeg-)kinderen, kleinkinderen, alsmede de echt-
genoten van (pleeg-)kinderen en kleinkinderen. In overeenstemming hiermee 
heeft de wetgever de vrijstelling (…) beperkt tot het geval waarin de bedrijfsop-
volger behoort tot de genoemde kring (…). Immers, met name indien zodanige 
bedrijfsopvolger ingevolge testamentaire beschikking het ondernemingsver-
mogen, en de daartoe behorende onroerende zaak of zaken, zou erven (…), zou 
zich het risico voordoen dat het ondernemingsvermogen wordt versnipperd als 
gevolg van een beroep op de legitieme portie door overige erfgenamen. Met de 
(…) vrijstelling (…) voor gevallen van bedrijfsovername binnen de familie in de 
neerdalende rechte lijn, facilieert de wetgever in fiscaal opzicht de bedrijfsover-
dracht nog tijdens het leven van de ondernemer en wordt het risico van versnip-
pering van het ondernemingsvermogen beperkt. Niet kan worden gezegd dat de 
wetgever aldus de grenzen van de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid 
(…) heeft overschreden.’

Vervolgens oordeelt de Hoge Raad dat dit een voldoende rechtvaardiging oplevert voor het 
onderscheid dat de faciliteit maakt en dat de wetgever zijn ruime beoordelingsvrijheid 
niet heeft overschreden door de faciliteiten bijvoorbeeld niet open te stellen voor andere 
verkrijgers. In HR 7 november 2003, BNB 2004/33 faalde dan ook het beroep op het gelijk-
heidsbeginsel van een broer en in HR 23 juni 2006, BNB 2006/292 gebeurde hetzelfde ter 
zake van een verkrijging door een neef.

De conclusie is dat de Hoge Raad kort gezegd van mening is dat de vrijstelling bijdraagt 
aan de beperking van het versnipperingsrisico, omdat de werking van de legitiemerege-
ling als gevolg van een bevoordeling bij testamentaire making kan worden beperkt door 
de onderneming bij leven over te dragen aan een familielid in de neergaande lijn. Op deze 
motivering valt naar mijn mening het nodige af te dingen. Hierop wordt ingegaan in de 
volgende paragraaf.

9.7.3.2.3 Kritiek op de motivering van de Hoge Raad
Vanuit civielrechtelijk oogpunt kunnen vraagtekens worden gezet bij het oordeel van de 
Hoge Raad dat de legitiemeregeling zorgt voor een versnipperingsrisico. Ten eerste gaat de 
Hoge Raad ervan uit dat het versnipperingsrisico als gevolg van een bevoordeling bij testa-
mentaire making kan worden beperkt door de onderneming bij leven over te dragen. Dit is 
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echter alleen juist indien de onderneming tijdens leven zou worden overgedragen tegen een 
zakelijke prijs. Voor een beroep op de legitiemeregeling is het namelijk niet van belang of 
de benadeling van de legitimarissen op het moment van overlijden heeft plaatsgevonden of 
tijdens leven. Het enkele feit dat iemand op enig moment is bevoordeeld, waardoor de legi-
timaris in zijn legitieme is geschaad, is voldoende voor een succesvol beroep op zijn legi-
tieme portie. Het is aannemelijk dat indien een ondernemer de bedrijfsopvolger bij testa-
mentaire making zou willen bevoordelen, de overdrager deze bevoordeling ook bij leven 
zou willen verrichten. Het faciliëren van de bedrijfsopvolging bij leven biedt dus geen garan-
tie tegen het mogelijke beroep van legitimarissen, tenzij de overdracht tegen een zakelijke 
prijs plaatsvindt. Indien de onderneming tijdens leven tegen een zakelijke prijs wordt over-
gedragen, speelt het versnipperingsrisico als gevolg van de legitiemeregeling echter niet 
omdat die regeling niet in beeld komt. Anders dan de Hoge Raad suggereert, is het versnip-
peringsrisico in geval van een bedrijfsopvolging bij leven net zo groot (onzakelijke prijs), of 
net zo klein (zakelijke prijs) als in geval van een bedrijfsopvolging bij overlijden.1479 De vrij-
stelling bij leven draagt, vanuit de dreiging van de legitieme portie bezien, dan ook niet bij 
aan het beoogde effect. Dit is alleen anders indien enige tijd na de overdracht tegen een zake-
lijke prijs de koopsom wordt kwijtgescholden. In dat geval kunnen de legitimarissen wel een 
beroep doen op hun legitieme portie, maar hebben zij alleen een aanspraak op geld en niet 
op de onderneming zelf. Mogelijk dat de Hoge Raad deze situatie voor ogen heeft gehad, 
maar duidelijk is hij daar niet over. Wat wel duidelijk is, is dat het op deze wijze vormgeven 
van de bedrijfsopvolging bij leven weliswaar heffing van overdrachtsbelasting voorkomt, 
maar leidt tot een verlies van de faciliteiten voor de schenkbelasting. Immers, niet de onder-
neming is het object van de schenking, maar de kwijtschelding van de vordering. De facili-
teiten zijn daarop niet van toepassing (HR 11 mei 2007, BNB 2008/85). Ik vraag mij dan ook 
af of deze wijze van vormgeving van de overdracht zich thans nog vaak zal voordoen.1480

Ten tweede is de Hoge Raad van mening dat de vrijstelling bijdraagt aan de beperking van 
het versnipperingsrisico indien de onderneming tijdens leven wordt overgedragen aan 
een familielid in de neergaande lijn.1481 Echter, voor een beroep op de legitieme portie is 
niet van belang wie is bevoordeeld, maar wie is benadeeld. De ‘benadeelde’ moet inder-
daad een kind zijn, maar de bevoordeelde niet. Het versnipperingsrisico kan zich dus niet 
alleen voordoen bij de bevoordeling van kinderen, maar ook bij een bevoordeling van 
andere familieleden en zelfs bij de bevoordeling van derden. Indien bijvoorbeeld de over-
dracht tijdens leven aan een neef heeft plaatsgevonden en de neef daarbij is bevoordeeld, 
kunnen de legitimarissen bij het overlijden van de erflater een beroep doen op hun legi-
tieme portie.1482 In zoverre kan de motivering van de Hoge Raad zijn beslissing niet dra-
gen.1483 Daarbij komt dat het bijzonder is dat:1484

1479 Althans beoordeeld vanuit de legitiemeregeling waarin de Hoge Raad de rechtvaardigingsgrond 
voor de vrijstelling vindt. Mogelijk dat zich wel een versnipperingsrisico voordoet indien de erf-
genamen in een onverdeeldheid terechtkomen. Dit risico is echter een theoretisch risico aange-
zien de rechter de onderneming op verzoek van de bedrijfsopvolger aan hem kan toedelen 
(art. 4:38 BW). 

1480 Daarbij komt dat een verkoop gevolgd door een kwijtschelding van de koopsom niet meer nodig 
is omdat met ingang van 1 januari 2003 de legitiemeregeling een karakterwijziging heeft onder-
gaan. Bij een overdracht tijdens leven van de onderneming tegen een onzakelijke prijs hebben 
met ingang van 1 januari 2003 de legitimarissen namelijk geen aanspraak meer op het onderne-
mingsvermogen, maar op geld. Hierop wordt teruggekomen in § 9.7.4.3.

1481 Overigens was de ouder-kindvrijstelling ook van toepassing bij verkrijgingen in de rechtopgaande lijn.
1482 Bevoordelingen van derden in geval van een bedrijfsopvolging komen in de praktijk voor. Zie Bur-

gerhart, Hoogeveen & Egger, maart 2009, § 4.2.3. Voor een concrete casus wordt gewezen op het 
arrest HR 26 maart 1997, BNB 1997/186 in welk geval een landbouwbedrijf werd overgedragen aan 
een werknemer voor een lagere prijs dan de waarde in het economische verkeer.

1483 Zie voor andere kritiek Happé in zijn noot bij HR 6 juni 2003, BNB 2004/5. Zie voor de gevolgen 
van de karakterverandering van de legitiemeregeling met ingang van 1 januari 2003 § 9.7.4.3.

1484 Redactie Vakstudie Nieuws in haar aantekening bij HR 6 juni 2003, nr. 37.755 opgenomen in 
V-N 2003/31.21.
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‘(…) (de beperking van) het toepassingsbereik van de ondernemingsvrijstelling 
bij een bedrijfsoverdracht per heden in feite wordt opgehangen aan een moge-
lijke toekomstige gebeurtenis, waarvan niet zeker is dat zij zich zal voordoen 
(zijnde de eventuele versnippering van het ondernemingsvermogen bij overlij-
den).’

Ten derde is bij de invoering van de vrijstelling met geen woord gerept over de werking 
van de legitiemeregeling. Aangegeven is dat vanwege het feit dat bij leven wel over-
drachtsbelasting wordt geheven en bij overlijden niet, de ondernemer ertoe zou kunnen 
besluiten om de onderneming bij overlijden aan zijn opvolger te doen toekomen. Vervol-
gens is de aanname dat de bedrijfsopvolger voor grote financiële lasten komt te staan, dat 
erfgenamen niet-bedrijfsopvolgers hun aandeel eenvoudig in geld zouden kunnen opei-
sen en dat de overdracht bij overlijden bedrijfssplitsingen in de hand zou kunnen werken. 
Wat van deze motivering ook zij (zie voor kritiek § 9.6.2), de legitiemeregeling heeft in 
ieder geval geen rol gespeeld bij de gegeven argumenten.

9.7.3.2.4 Conclusie
Aangezien de motivering van de Hoge Raad zijn beslissing niet kan dragen, heeft de Hoge 
Raad naar mijn mening geen juist arrest gewezen. De aangedragen rechtvaardigingsgrond 
van de Hoge Raad kan dus ook geen rechtvaardiging opleveren voor de wetgever voor de 
gemaakte inbreuk op art. 1 GW. Dit betekent dat zelfstandig zal moeten worden beoor-
deeld of er een andere rechtvaardiging bestaat.

9.7.3.3 Staat de noodzaak voor de ouder-kindvrijstelling vast?
Beoordeeld moet worden of de noodzaak van de maatregel vaststaat. Dit betekent dat zich 
een collectief welvaartsprobleem moet voordoen, welk probleem wordt veroorzaakt door 
marktfalen. De aanname van de wetgever is geweest dat een overgang bij overlijden ertoe 
zou leiden dat (1) de bedrijfsopvolger voor hoge financiële lasten zou komen te staan, (2) 
de erfgenamen-niet-opvolgers hun aandeel gemakkelijk in geld zouden kunnen opeisen 
en (3) dat het een en ander zou leiden tot bedrijfsopsplitsingen. Deze risico’s zouden zich 
voordoen omdat ondernemers de bedrijfsoverdracht bij leven uitstelden ter voorkoming 
van overdrachtsbelasting. Teneinde een overdracht bij leven te stimuleren, is vervolgens 
de ouder-kindvrijstelling bij leven ingevoerd.1485

Zoals in eerste instantie tijdens de parlementaire behandeling terecht werd opgemerkt, 
treden de genoemde financiële lasten, en de zich daarbij voordoende risico’s, ook op bij 
een overdracht tijdens leven, althans indien tegen een zakelijke prijs zou worden overge-
dragen. Het lijkt erop dat men deze situatie ook voor ogen had aangezien een overdracht 
tegen een onzakelijke prijs tijdens leven het versnipperingsrisico niet voorkwam vanwege 
de goederenrechtelijke werking van de legitieme. Hierbij is niet aannemelijk gemaakt dat 
het ontbreken van een vrijstelling bij leven inderdaad bij overlijden tot de genoemde pro-
blemen zou leiden. In de eerste beantwoording door de bewindslieden werd bovendien 
aangegeven dat in de praktijk ook voor de overdracht tijdens leven oplossingen aanwezig 
waren ter voorkoming van het versnipperingsrisico. De redactie van Vakstudie Nieuws 
meent verder dat het beperken van de vrijstelling tot verkrijgingen door, kort gezegd, kin-
deren het risico op versnippering juist vergroot:1486

‘Niet tot die groep behorende natuurlijke personen delen namelijk niet in de 
vrijstelling en worden daardoor bij een bedrijfsovername geconfronteerd met 
de heffing van overdrachtsbelasting (afgezien van de mogelijke toepassing van 
art. 15, lid 1, onderdeel e, Wet BRV (de zogenoemde “inbrengvrijstelling”)). Dat 

1485 Aan de werking van de legitiemeregeling, waar de Hoge Raad zijn oordeel op baseert, wordt ove-
rigens geen aandacht besteed.

1486 Redactie Vakstudie Nieuws in haar aantekening bij HR 6 juni 2003, nr. 37.755 opgenomen in 
V-N 2003/31.21.
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verhoogt hun financieringsbehoefte. Blijft overdracht van de onderneming 
daardoor achterwege dan ligt versnippering daarvan door overgang op onge-
schikte naaste familiekandidaten juist alsnog op de loer. Zo beschouwd kan 
worden gesteld dat het beperken van de ondernemingsvrijstelling tot de naaste 
familiegroep het risico op versnippering juist vergroot.’

Zo er al een probleem zou zijn, wordt het probleem niet veroorzaakt door marktfalen, 
maar door het feit dat de ‘oude’ ondernemer zijn onderneming tijdens leven niet over-
draagt om heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen.1487 Hierbij rijst de vraag 
waarom er een taak voor de overheid is weggelegd om dit risico weg te nemen. Van de 
‘oude’ ondernemer zou toch verwacht mogen worden dat hij zelf maatregelen treft die 
voorkomen dat het risicovolle effect zich voordoet. Door het verlenen van een vrijstelling 
zorgt de overheid ervoor dat anderen moeten opdraaien voor risicovol gedrag van de 
‘oude’ ondernemer (zie ook § 9.6.2). Dit lijkt mij toch niet de bedoeling. Verder is niet aan-
gegeven om hoeveel gevallen het jaarlijks zou gaan, zodat het collectieve welvaartspro-
bleem niet vaststaat.

Gesteld zou echter kunnen worden dat het uitstel van de bedrijfsopvolging tot het over-
lijdensmoment geen gevolg is van marktfalen maar van overheidsfalen. Dit overheidsfa-
len zou er dan in bestaan dat de wetgever niet overgaat tot heffen van overdrachtsbelas-
ting bij overlijden en wel bij leven. Hierbij moet evenwel niet worden vergeten dat een 
verkrijging krachtens erfrecht alleen niet tot heffing van overdrachtsbelasting leidt, 
omdat de wetgever ervan uitgaat dat over dezelfde verkrijging reeds erfbelasting wordt 
geheven.1488 Om dezelfde reden bleef heffing van overdrachtsbelasting achterwege indien 
bij leven tegen een onzakelijke prijs wordt overgedragen, ofwel omdat sprake was van een 
formele schenking ofwel omdat de overdrachtsbelasting werd verrekend met het eventu-
ele schenkingsrecht dat was verschuldigd. Ook hierin kan geen rechtvaardiging voor de 
invoering van de ouder-kindvrijstelling worden gevonden. Zou het wel een rechtvaardi-
ging zijn geweest om tot invoering van een vrijstelling bij leven over te gaan, dan is het 
nog geen rechtvaardiging voor de aangebrachte beperking (zie nader § 9.7.3.2.3).

9.7.3.4 Conclusie
De conclusie is dat voor de aangebrachte beperking in de ouder-kindvrijstelling geen 
afdoende rechtvaardiging bestaat, zodat de wetgever art. 1 GW onvoldoende in acht heeft 
genomen. Aangezien de noodzaak voor het treffen van een vrijstelling voor verkrijgingen 
door ouders en kinderen niet vaststaat, kunnen de overige toetsingsvragen onbesproken 
blijven.

9.7.4 Bestaat er een afdoende rechtvaardiging voor de ouder-kind-broer-
zusvrijstelling?

9.7.4.1 Inleiding
Ook al zou voor de ouder-kindvrijstelling een rechtvaardiging bestaan, dan is daarmee 
nog niet gezegd dat deze rechtvaardiging ook geldt voor de met ingang van 1 januari 2006 
aangebrachte uitbreiding met verkrijging door broers en zussen. Op voorhand zijn er 
redenen om daaraan te twijfelen. De eerste reden is dat de uitbreiding in strijd is met de 
arresten van de Hoge Raad inzake de ouder-kindvrijstelling (§ 9.7.4.2). De tweede reden is 
dat de legitiemeregeling met ingang van 1 januari 2003 een karakterwijziging heeft 
ondergaan (§ 9.7.4.3). Vervolgens is onderzocht of er wellicht andere redenen zijn die een 
vrijstelling kunnen rechtvaardigen. In § 9.7.4.4 wordt ingegaan op de vraag of het feit dat 
in geval van overlijden geen overdrachtsbelasting wordt geheven reden kan zijn om bij 

1487 In geval van overlijden geldt in zijn algemeenheid dat geen overdrachtsbelasting betaald hoeft te 
worden aangezien ter zake van die verkrijging ook erfbelasting betaald moet worden.

1488 Of dit daadwerkelijk aan de orde is, is overigens niet relevant.
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leven ook een vrijstelling in te voeren voor potentiële erfgenamen. Ook wordt aandacht 
besteed aan de vraag of het feit dat sprake is van een bedrijfsopvolging een rechtvaardi-
ging zou kunnen opleveren voor een vrijstelling bij leven (§ 9.7.4.5). Ik sluit deze paragraaf 
af met een korte conclusie in § 9.7.4.6.

9.7.4.2 Strijd met de arresten van de Hoge Raad
De staatssecretaris heeft oorspronkelijk niet tot een uitbreiding van de groep van kwalifi-
cerende verkrijgers met broers en zusters willen overgaan, mede vanwege de mogelijke 
strijd met het gelijkheidsbeginsel (§ 9.6.3). Broers en zusters zijn geen legitimarissen en 
de Hoge Raad heeft om die reden voor de oude ouder-kindvrijstelling geoordeeld dat zij 
niet vergelijkbaar zijn met kinderen, zodat het beroep op het gelijkheidsbeginsel van een 
broer faalde (HR 7 november 2003, BNB 2004/33). Broers en zussen zijn desondanks kort 
na de eerste afwijzende reactie toch toegevoegd aan de kwalificerende groep van verkrij-
gers.1489 Waarom er toch geen strijd met het gelijkheidsbeginsel bestaat, is hierbij niet 
aangegeven. In de literatuur wordt aangegeven dat het niet waarschijnlijk is dat de verrui-
ming verandering brengt in de discriminatierechtspraak van de Hoge Raad.1490 Juist gege-
ven het feit dat de Hoge Raad voor de onderhavige vrijstelling heeft bepaald dat broers en 
zussen niet vergelijkbaar zijn met kinderen, kunnen naar mijn mening bij deze meningen 
vraagtekens worden gezet. In ieder geval heeft de wetgever met de uitbreiding art. 1 GW 
onvoldoende in acht genomen door eerst aan te geven dat een uitbreiding mogelijk in 
strijd is met het gelijkheidsbeginsel vanwege de arresten van de Hoge Raad en vervolgens, 
zonder nadere motivering, de kring van kwalificerende verkrijgers toch uit te breiden met 
broers en zussen.

9.7.4.3 Karakterwijziging legitiemeregeling
Vanaf 1 januari 2003 heeft de legitiemeregeling geen goederenrechtelijke werking meer; 
de legitimaris verkrijgt ‘slechts’ een vordering op de bevoordeelde persoon.1491 Vanuit de 
huidige verbintenisrechtelijke werking van de legitieme bestaat geen behoefte meer aan 
de vrijstelling van art. 15, lid 1, onderdeel b, WBR. Immers, de legitimaris kan steeds in 
geld worden betaald. Alleen in het geval de bedrijfsopvolger onvoldoende middelen heeft 
en de vordering van de legitimaris slechts kan worden voldaan door een deel van de onder-
neming over te dragen, is het versnipperingsrisico nog aanwezig. Als een dergelijk ‘afge-
leid’ versnipperingsrisico zich voordoet, rijst echter opnieuw de vraag of een vrijstelling 
tijdens leven bijdraagt aan het voorkomen daarvan. Naar mijn mening is dat niet het geval 
(zie § 9.7.3.2.3 hiervoor). Het erfrecht biedt bovendien voor deze situatie aan de bedrijfs-
opvolger een betalingsfaciliteit, mits de erflater daartoe een voorziening opneemt in zijn 
uiterste wil (art. 4:74 BW).1492 De erflater moet bepalen dat (1) de legitimaris recht heeft 
op een legaat van een geldsom ter grootte van zijn legitieme portie, (2) dat deze geldsom 
in termijnen moet worden uitbetaald en (3) dat zonder deze uitbetaling in termijnen de 
voortzetting van de onderneming in ernstige mate zou worden bemoeilijkt. Indien dat is 
gebeurd, kan de legitimaris in een dergelijke situatie het legaat van de vordering in ter-
mijnen niet straffeloos verwerpen.1493 Bij verwerping komt de contante waarde van de ter-

1489 Hoewel de vrijstelling kennelijk is bedoeld om een knelpunt binnen de landbouwsector weg te 
nemen, is de faciliteit formeel niet beperkt tot deze sector.

1490 Van Straaten 2010, § 7.5 en redactie Vakstudie Nieuws in haar aantekening bij Rechtbank Arn-
hem 6 juli 2010, AWB 09/5155 opgenomen in V-N 2010/50.23. Waarom het waarschijnlijk is dat 
de Hoge Raad niet anders zal oordelen, wordt daarbij overigens niet aangegeven. 

1491 De legitimaris kan binnen zes maanden na het openvallen van de nalatenschap uitbetaling van 
zijn vordering uit de legitieme eisen. Art. 4:81, lid 1, BW.

1492 Er kan ook nog worden gewezen op art. 4.82 BW. In dit artikel is bepaald dat de erflater kan bepa-
len dat de legitieme portie niet opeisbaar is, voor zover deze ten laste van de langstlevende echt-
genoot komt. 

1493 De bedrijfsopvolger is degene die moet bewijzen dat de problemen zich op het moment van over-
lijden daadwerkelijk voordoen.
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mijnen namelijk in mindering op zijn legitieme portie, zodat de legitimaris eigenlijk wel 
akkoord moet gaan met de uitbetaling in termijnen.

Het erfrecht voorziet dus in een faciliteit die mogelijke liquiditeitsproblemen bij de 
bedrijfsopvolger als gevolg van een beroep op de legitieme kan voorkomen.1494 De wetge-
ver tracht hiermee via civielrechtelijke wetgeving te waarborgen dat de onderneming van 
de erflater intact blijft.1495 Indien die maatregel voldoende effectief is, vervalt de door de 
Hoge Raad gegeven rechtvaardigingsgrond – zo die al juist was – voor de aangebrachte 
beperkingen in de ouder-kind-broer-zusvrijstelling. Er bestaat nog onvoldoende inzicht in 
hoeverre de karakterwijziging van de legitiemeregeling en art. 4:74 BW heeft bijgedragen 
aan het voorkomen van het ‘afgeleide’ versnipperingsrisico.1496 Duidelijk is wel dat art. 
4:74 BW kan bijdragen aan het voorkomen van het versnipperingsrisico, zij het dat de 
regeling verbeteringen behoeft.1497 De ouder-kind-broer-zusvrijstelling draagt echter in 
het geheel niet bij aan het beoogde effect. Voor de motivering wordt verwezen naar het-
geen daarover is opgemerkt ter zake van de ouder-kindvrijstelling in § 9.7.3.2.3. Onder het 
oude erfrecht kon vanwege de goederenrechtelijke werking van de legitiemeregeling nog 
enig begrip worden opgebracht voor de invoering van een vrijstelling tijdens leven.1498 
Onder het nieuwe erfrecht bestaan er civielrechtelijk gezien geen goede redenen meer om 
de vrijstelling te handhaven. Het versnipperingsrisico als gevolg van de werking van de 
legitiemeregeling doet zich niet voor en bovendien kunnen daarvoor maatregelen worden 
getroffen. Hierdoor is de legitimiteit voor een vrijstelling onder het huidige erfrecht nog 
verder gedaald, zo niet gereduceerd tot nihil.

9.7.4.4 Gelijkstelling bedrijfsopvolging bij leven en overlijden
Wellicht dat gesteld kan worden dat de noodzaak van de vrijstelling bij leven is gelegen 
in het feit dat geen verschil zou moeten bestaan tussen een bedrijfsopvolging in geval van 
overlijden en een bedrijfsopvolging in geval van leven. Deze gedachtegang heeft in ieder 
geval ten grondslag gelegen aan de invoering van de ouder-kindvrijstelling (zie § 9.6.2). De 
vrijstelling krijgt daarbij meer het karakter van een algemene bedrijfsopvolgingsfaciliteit. 
Dit zou echter betekenen dat de vrijstelling uitgebreid had moeten worden met alle poten-
tiële erfgenamen en niet alleen met broers en zussen. In de praktijk zijn erfgenamen vaak 
de langstlevende partner en/of de kinderen, maar dat hoeft niet steeds het geval te zijn. 
Uit het successierechtdossieronderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in 12,5% van de gevallen de 
onderneming wordt nagelaten aan broers, zussen, ouders en neven of nichten. Dit bete-
kent dat de vrijstelling in ieder geval ook opengesteld zou moeten worden voor verkrij-
gingen door neven en nichten. Met deze beperking zou dan echter ook de situatie worden 
uitgesloten waarbij de verkrijging plaatsvindt door een potentiële erfgenaam die niet tot 
de genoemde familiegroep behoort. Ook al zal deze situatie zich niet vaak voordoen, 
geheel uit te sluiten is zij niet. Naar mijn mening is de groep potentiële erfgenamen dan 
ook niet te definiëren. Daar komt bij dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk-
belasting niet zijn beperkt tot overdrachten aan potentiële erfgenamen. Dit is ook niet 
nodig aangezien deze heffing alleen aan de orde kan komen indien de onderneming tegen 

1494 Burgerhart meent dat de huidige legitiemeregeling desondanks voor de bedrijfsopvolger onder 
bepaalde omstandigheden een verslechtering kan inhouden ten opzichte van de oude situatie. 
Onder de oude situatie speelden legitiemekwesties zich af in en rondom de verdeling van de nala-
tenschap, waardoor de waarde van de onderneming werd bepaald met inachtneming van de rede-
lijkheid en de billijkheid. Naar de mening van Burgerhart ontbreekt deze billijkheidscorrectie bij 
de huidige legitiemeregeling en zal steeds moeten worden uitgegaan van de hoogst haalbare prijs. 
Burgerhart 2008, p. 411.

1495 Van der Burgt, Ebben & Kremer 2002, p. 462.
1496 Burgerhart vraagt zich af of art. 4:74 BW de weg naar de praktijk al heeft gevonden. In onderne-

merstestamenten (55% van de gevallen) wordt in iets meer dan de helft (55%) gebruikgemaakt van 
art. 4:74 BW. Zie Burgerhart, Hoogeveen & Egger, maart 2009, § 3.3.1 en § 3.3.7. 

1497 Zie voor een kritische beschouwing en aanbevelingen tot verbetering Burgerhart 2008, p. 458-462.
1498 Waarbij ik dus mijn twijfels heb over het aanbrengen van een beperkende familiegroep van ver-

krijgers.
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een prijs wordt verkregen die ligt beneden de waarde in het economische verkeer. Dat een 
dergelijke bevoordeelde niet tot de directe familiekring van de schenker behoort, is daar-
bij irrelevant. Dat is echter meteen het probleem bij de overdrachtsbelasting. Deze heffing 
is – afgezien van de verrekening als gevolg van de eventuele heffing van schenkbelasting 
– niet afhankelijk van de tegenprestatie. Door een generieke vrijstelling bij leven in te voe-
ren, zouden ook verkrijgers die nooit krachtens erfrecht de onderneming zouden hebben 
verkregen van de vrijstelling kunnen profiteren. Dit zou alleen ondervangen kunnen wor-
den door de vrijstelling afhankelijk te stellen van de omvang van de tegenprestatie. Voor 
zover sprake is van een schenking zou de vrijstelling dan verleend kunnen worden, waar-
bij de familierelatie tussen de overdrager en de verkrijger er niet toe doet. In zoverre kan 
dan worden aangenomen dat indien bij leven een bevoordeling plaatsvindt de verkrijger 
ook degene zou zijn geweest die de onderneming krachtens erfrecht zou hebben verkre-
gen. De schenking heeft echter tot gevolg dat schenkbelasting geheven zal worden, waar-
door verrekening met schenkbelasting plaatsvindt. In zoverre is de vrijstelling onzinnig. 
Voor zover de verkrijger echter voor de schenkbelasting een beroep kan doen op de hui-
dige bedrijfsopvolgingsregeling vindt geen samenloop plaats en wordt dus wel over-
drachtsbelasting in rekening gebracht. Een generieke vrijstelling bij leven in geval van 
een onzakelijke tegenprestatie zorgt er dan voor dat de bedrijfsopvolgingen bij leven en 
overlijden volledig gelijk worden behandeld. In § 9.3.4 en § 9.5.3 heb ik echter geconclu-
deerd dat de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting moeten vervallen. In dat geval 
kan ook de vrijstelling bij leven voor de overdrachtsbelasting worden afgeschaft, omdat 
dan in voorkomende gevallen verrekening met de schenkbelasting plaatsvindt en op die 
manier een gelijkheid met de situatie bij overlijden ontstaat.

Bovendien vraag ik mij af of, indien de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting blij-
ven bestaan, het een wenselijke ontwikkeling is dat bij leven in geval van schenking ook 
een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting wordt verleend. Op zich ben ik er een voor-
stander van om een bedrijfsopvolging bij leven en bij overlijden gelijk te behandelen om 
te voorkomen dat een bedrijfsopvolging wordt uitgesteld tot het overlijdensmoment. Het 
nadeel is echter dat een verkrijger krachtens schenking dan nog meer wordt bevoordeeld 
boven een koper. Daarvoor bestaat geen goede reden, juist omdat de koper al voor de 
grootste financieringslast komt te staan.1499 Alleen indien bedrijfsopvolgingen op grote 
schaal worden uitgesteld vanwege het ontbreken van een vrijstelling bij leven zou zich 
een collectief welvaartsprobleem kunnen voordoen. Hiernaar zou eerst onderzoek gedaan 
moeten worden.

9.7.4.5 Vrijstelling in verband met een bedrijfsopvolging
Ten slotte zou de vrijstelling eventueel kunnen blijven bestaan, althans in een generieke 
vorm, vanuit het argument dat in geval van een bedrijfsopvolging de ter zake verschul-
digde belasting volgens de wetgever nou eenmaal niet mag leiden tot liquiditeitsproble-
men voor de onderneming. Alsdan zou de faciliteit zowel kunnen worden verleend in 
schenkingssituaties als in situaties van koop. De wetgever heeft tot op heden geen reden 
gezien om vanwege liquiditeitsproblemen een generieke vrijstelling in te voeren. Niet 
alleen is bij de ouder-kind-broer-zusvrijstelling een beperking aangebracht, maar ook kan 
in geval van inbreng van een onderneming in een personenvennootschap slechts gebruik 
worden gemaakt van een tijdelijke vrijstelling (art. 15, lid 1, onderdeel e, WBR). Zodra de 
inbrengende vennoot uittreedt, vindt de heffing over de verkrijging van de onroerende 
zaak door de andere vennoten alsnog plaats.1500 De wetgever wil dus uitdrukkelijk niet 
iedere bedrijfsopvolging faciliëren maar slechts die bedrijfsopvolgingen die binnen een 
bepaalde familiegroep plaatsvinden. Dat de overdrachtsbelasting bij een bedrijfsopvol-
ging tot onoverkomelijke problemen voor ondernemingen zou leiden, is dan ook niet aan-

1499 Zie uitgebreid hoofdstuk 16.
1500 Mogelijk dat bij het uittreden de ouder-kind-broer-zusvrijstelling van art. 15, lid, onderdeel b, 

WBR van toepassing is. 
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nemelijk. Dit betekent naar mijn mening ook dat de wetgever met de ouder-kind-broer-
zusvrijstelling niet alleen een ongerechtvaardigd onderscheid heeft aangebracht met 
andere verkrijgers van IB-ondernemingen, maar ook met verkrijgers van onroerende 
zaken die niet tot het ondernemingsvermogen behoren.

Overigens kunnen vanuit economisch oogpunt vraagtekens worden gezet bij de aange-
brachte beperking. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat het vinden van de juiste 
bedrijfsopvolger een knelpunt vormt in de praktijk (zie uitgebreid § 5.6.4). Door aan de 
vrijstelling voor de overdrachtsbelasting de voorwaarde te verbinden dat de overdracht 
moet plaatsvinden aan een bepaald familielid, wordt het vinden van de juiste bedrijfsop-
volger bemoeilijkt en wordt het aantal – in economische zin – geschikte overnamekandi-
daten gereduceerd.1501 In die zin lijken de gestelde voorwaarden eerder een extra belem-
mering op te werpen dan dat zij bijdragen aan het oplossen van het knelpunt.1502

9.7.4.6 Conclusie
De conclusie is dat ook voor de aangebrachte uitbreiding tot broers en zussen geen 
afdoende rechtvaardiging bestaat, zodat de wetgever art. 1 GW onvoldoende in acht heeft 
genomen. De vrijstelling maakt een ongerechtvaardigd onderscheid tussen verkrijgers 
van een onroerende zaak die tot de kwalificerende familiegroep behoren en alle overige 
verkrijgers van een onroerende zaak. De overige toetsingsvragen kunnen onbesproken 
blijven.

9.7.5 Conclusie

In deze paragraaf is onderzocht of de ouder-kind-broer-zusvrijstelling in strijd is met het 
gelijkheidsbeginsel vanwege de beperking tot de genoemde familiekring. De Hoge Raad 
ziet als doelstelling van de voormalige ouder-kindvrijstelling het voorkomen van versnip-
pering van ondernemingsvermogen als gevolg van de werking van de legitiemeregeling. 
Mijn conclusie is dat om civielrechtelijke redenen de beperking tot verkrijgingen door 
ouders en kinderen niet bijdraagt aan deze doelstelling. De uitbreiding van de vrijstelling 
naar broers en zussen zet de rechtvaardiging van de aangebrachte beperking in ieder 
geval onder druk. Onder de oude vrijstelling werden deze verkrijgers naar de mening van 
de Hoge Raad terecht buiten de vrijstelling gehouden, omdat het versnipperingsrisico zich 
bij deze verkrijgers niet voordeed. Dit was in eerste instantie mede reden voor de staats-
secretaris om de gevraagde uitbreiding, met als doel het wegnemen van knelpunten in de 
landbouwpraktijk, niet aan te brengen. Desondanks zijn deze verkrijgers korte tijd na de 
afwijzende reactie als kwalificerende verkrijgers toegevoegd. Dat dit toch is gebeurd zon-
der dat daarvoor een afdoende motivering is gegeven, betekent naar mijn mening dat de 
wetgever met de aangebrachte uitbreiding het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW onvol-
doende in acht heeft genomen. Een zelfstandig onderzoek naar de noodzaak van de ouder-
kind-broer-zusvrijstelling leidt evenmin tot een afdoende rechtvaardiging voor de aange-
brachte beperking.

Dit betekent dat ofwel de aangebrachte beperking ofwel de vrijstelling moet vervallen. 
Naar mijn mening zou de vrijstelling moeten vervallen, aangezien niet vaststaat dat de 
vrijstelling leidt tot een collectief welvaartsprobleem dat wordt veroorzaakt door markt-
falen. Bovendien zijn minder vergaande oplossingen ook mogelijk om een eventueel pro-
bleem op te lossen.1503 De vrijstelling maakt een ongerechtvaardigd onderscheid tussen 

1501 In gelijke zin redactie Vakstudie Nieuws in haar aantekening bij HR 6 juni 2003, nr. 37.755, opge-
nomen in V-N 2003/31.21 en Rapport Erasmus Universiteit/SRA Rotterdam 2003 (Albregtse e.a.), 
p. 60. 

1502 Zie hierover nader § 13.4.5.1.
1503 Zie vorige noot.
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verkrijgers van een onroerende zaak die tot de kwalificerende familiegroep behoren en 
alle overige verkrijgers van een onroerende zaak.

9.8 IN ACHT NEMEN VAN ART. 1 GW MOET BETER WORDEN 
GEBORGD

9.8.1 Inleiding

In § 9.1.1 is aangegeven dat art. 1 GW is gericht aan de wetgever en dat burgers erop moe-
ten kunnen vertrouwen en ook van de wetgever mogen verlangen dat hij zich bij het 
maken van formele wetgeving houdt aan het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW. Juch 
betoogde in 1996 dat een zorgvuldige wetgever ervoor zal waken om inbreuk te maken 
op de grondrechten vermeld in de Grondwet, ook al mag een rechter belastingwetgeving 
niet toetsen aan het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW.1504 In de praktijk blijkt echter dat 
bij de inzet van instrumentele maatregelen de vereiste zorgvuldigheid niet steeds in acht 
wordt genomen. In § 2.4.6 is reeds aangegeven dat bij de inzet van instrumentele maatre-
gelen veelal wordt verzuimd om de noodzaak van de maatregel inzichtelijk te maken en 
evenmin wordt onderzocht of de getroffen maatregelen effectief en proportioneel doel-
matig (zullen) zijn. De conclusies uit dit hoofdstuk bevestigen deze praktijk. Zonder 
afdoende motivering zijn voor bepaalde groepen van de samenleving ruime vrijstellingen 
in het leven geroepen en voor andere niet; van een evenwichtige belangenafweging daar-
bij is niet gebleken.

De belastingplichtige mag (en zal) dus aan de ene kant van de wetgever verlangen dat hij 
in overeenstemming handelt met het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW. Hij kan er aan de 
andere kant alleen niet op vertrouwen dat dit ook gebeurt.1505 Op de een of andere manier 
zal beter geborgd moeten worden dat de wetgever het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW 
in acht neemt. De vraag kan dan ook worden gesteld op welke wijze de kwaliteit van de 
belangenafweging in het fiscale wetgevingsproces kan worden beschermd.1506 Het gaat dit 
proefschrift te buiten om uitgebreid op deze vraag in te gaan. Ik volsta met het plaatsen 
van enige opmerkingen met betrekking tot het feit dat op grond van art. 120 GW (nog) 
geen rechtstreekse constitutionele toetsing van formele wetten aan de Grondwet moge-
lijk is (zie ook § 2.2.1).1507 Weliswaar kan via een omweg van internationale verdragen een 
beroep op het gelijkheidsbeginsel worden gedaan, maar deze toets door de rechter betreft 
slechts een marginale toets (§ 9.8.2). Dit heeft tot gevolg dat de Hoge Raad zelden (nog) 
constateert dat sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel, ook al is sprake van 
zwakke wetgeving.1508 Het lijkt zich te wreken dat een rechtstatelijk controlemiddel ter 
zake ontbreekt (§ 9.8.3). Ik sluit deze paragraaf af met een korte conclusie in § 9.8.4.

9.8.2 Gelijkheidsbeginsel en de toetsing door de rechter

De rechter heeft in Nederland niet de bevoegdheid formele wetgeving te toetsen aan art. 1 
GW. Indirect is toetsing aan het gelijkheidsbeginsel echter wel mogelijk, omdat art. 120 
GW en art. 94 GW de mogelijkheid openhouden om formele wetten te toetsen aan de non-
discriminatiebepalingen die zijn opgenomen in internationale verdragen, zoals art. 14 

1504 Juch 1996, p. 107.
1505 Rijkers 2008a.
1506 Vording & Ydema 2005, § 5.
1507 Art. 120 GW: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en ver-

dragen. 
1508 Bewoordingen gebruikt door o.a. Happé in zijn noot bij HR 12 juli 2002, BNB 2002/400.
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EVRM en art. 26 IVBPR, dat ook wel wordt aangehaald als art. 26 BUPO.1509 De rechter kan 
hierdoor via een omweg toch toetsen of formele wetgeving in strijd is met het gelijkheids-
beginsel.1510

Zowel bij de beoordeling of sprake is van gelijke gevallen als bij de beoordeling of, en in 
welke mate, een verschil in behandeling gerechtvaardigd is, komt de wetgever in zijn ver-
houding tot de rechter op het gebied van belastingheffing een ‘wide margin of appreciation’ 
toe (EHRM 22 juni 1999, BNB 2002/398; Della Ciaja-arrest). Indien de wetgever heeft aan-
gegeven waarom het onderscheid is aangebracht, kan de regeling de toets van de rechter 
doorstaan tenzij de gegeven verklaring van het gemaakte onderscheid van redelijkheid 
onbloot is:1511

‘The Court will generally respect the legislature’s policy choice in this field 
unless it is manifestly without reasonable foundation.’

Feteris geeft ter zake aan dat:1512

‘Deze overweging zou zelfs de – merkwaardige – indruk kunnen wekken dat de 
rechter niet tot toetsing bevoegd is indien er bij de parlementaire behandeling 
enige argumentatie, hoe beperkt ook, gehanteerd is.’

De Hoge Raad hanteert in zijn arresten ter zake van een mogelijke schending van het 
gelijkheidsbeginsel min of meer gelijke bewoordingen.1513 De conclusie lijkt te zijn dat 
ook als vanuit het perspectief van de wetgever bezien sprake is van zwakke wetgeving, 
het gemaakte onderscheid toch geaccepteerd moet worden. Volgens Happé in zijn noot 
bij HR 12 juli 2002, BNB 2002/400 moet:1514

‘(…) de fiscale wetgever het wel heel bont (…) maken wil de rechter een wette-
lijke regeling discriminatoir achten. (…) Wetgeving waarbij met normale zorg-
vuldigheid is nagedacht over het ‘waarom’ van wettelijke onderscheidingen 
valt steeds binnen de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever en zal dat ook 
in de toekomst doen.’

Een beroep op het gelijkheidsbeginsel bij de rechter is dan ook zelden succesvol gebleken. 
Na 2001 heeft de Hoge Raad de gegeven rechtvaardiging van de wetgever overigens steeds 
geaccepteerd.1515 Dit zou erop kunnen duiden dat de Hoge Raad de wetgever een ruimere 

1509 Art. 94 GW: Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing 
indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen 
en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Andere voorbeelden van verdragen waarin 
non-discriminatiebepalingen zijn opgenomen, zijn het EUV, de BRK en de bilaterale verdragen ter 
voorkoming van dubbele belasting. Zie hierover uitgebreid De Haan 2007, p. 22-31.

1510 Zie bijvoorbeeld het Tandartsvrouwen-arrest HR 27 september 1989, BNB 1990/61, waarin de Hoge 
Raad overigens oordeelde dat geen sprake was van een ongerechtvaardigde discriminatie in de zin 
van art. 26 IVBPR.

1511 EHRM 12 december 2006, V-N 2007/54.5 (Burden en Burden).
1512 Feteris 2008, § 5.1.
1513 Zie bijvoorbeeld HR 8 juni 2005, BNB 2005/310 en HR 19 oktober 2007, BNB 2008/17. Van den Berge 

meent dat dit juist is. Nationale rechters moeten de uitleg volgens die de daarvoor aangewezen 
internationale rechter aan het internationale verdrag heeft gegeven. Van den Berge 2011, p. 19. 

1514 Happé gebruikt woorden van gelijke strekking in zijn noot bij HR 11 juni 2004 in BNB 2004/408. 
1515 Niessen heeft onderzoek gedaan naar het aantal arresten dat is gewezen inzake een beroep op het 

verdragsrechtelijke gelijkheidsbeginsel. Na het arrest HR 10 augustus 2001, BNB 2001/400 waren 
dit er bij zijn weten omstreeks 45, en daarvoor 80. Tot en met het arrest BNB 2001/400 beliep de 
kans op succes voor belanghebbende ongeveer 10% en daarna nihil.
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beoordelingsvrijheid toekent dan daarvoor het geval was.1516 Duidelijk is in ieder geval 
dat de Hoge Raad de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever ruim uitlegt.1517 In de 
literatuur is over de terughoudendheid van de Hoge Raad een aantal kritische geluiden te 
beluisteren. Deze kritiek betreft vooral het zonder meer accepteren van de door de wet-
gever gegeven doelmatigheidsredenen als rechtvaardiging voor het aangebrachte onder-
scheid.1518

Hoe dan ook, het enkele feit dat de wetgever een sociaaleconomische doelstelling geeft 
voor de invoering van, in casu ruime bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, zou dus voldoende 
kunnen zijn voor de rechter om te oordelen dat de wetgever binnen zijn ‘ruime beoorde-
lingsvrijheid’ is gebleven. De – bij mijn weten – eerste rechtspraak die ter zake van de vrij-
stelling voor de erfbelasting is verschenen, duidt in deze richting. Zowel Rechtbank Arn-
hem 25 maart 2010, nr. 09/1750 (niet gepubliceerd), als, in hoger beroep, Hof Arnhem 
22 maart 2011, V-N 2011/31.1.3 hebben geoordeeld dat de toenmalige 75%-vrijstelling niet 
in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.1519 Ten eerste is volgens de rechtbank en het hof 
geen sprake van gelijke gevallen. Zie voor mijn kritiek hierop § 9.3.2. Ten tweede oordelen 
zij dat, ook al zou sprake zijn van gelijke gevallen, de wetgever het aangebrachte onder-
scheid heeft kunnen maken, omdat de vrijstelling tot doel heeft dat ondernemingen 
anders in gevaar zouden kunnen komen. Ter onderbouwing wordt verwezen naar de soci-
aaleconomische doelstelling die bij de invoering van de vrijstelling in 1997 is gegeven, te 
weten dat het vanuit het algemeen sociaaleconomisch belang onwenselijk is dat een 
onderneming als gevolg van de verschuldigde schenk- of erfbelasting moet worden 
gestaakt of geforceerd moet worden verkocht zonder dat de bedrijfsresultaten daartoe 
aanleiding geven, met als gevolg een verlies aan werkgelegenheid en economische diver-
siteit.

Het geven van een sociaaleconomische doelstelling als verklaring voor het gemaakte 
onderscheid lijkt dus voldoende voor de rechter om te oordelen dat de wetgever binnen 
zijn ruime beoordelingsvrijheid is gebleven. Dit zou naar mening niet de maatstaf moeten 
zijn. Het enkel geven van een verklaring voor een vrijstelling is naar mijn mening onvol-
doende; de verklaring zelf zou ook – marginaal – op realiteit getoetst moeten worden. Op 
zijn minst zou ook de rechter van de wetgever mogen eisen dat hij een begin van een 
bewijs levert waardoor aannemelijk is dat de verklaring ‘waar’ is. Dit geldt zeker in de 
onderhavige situatie nu het gaat om het verlenen van een zeer ruime vrijstelling, die de 
wetgever vanaf de invoering met ingang van 1997 tot en met nu steeds heeft nagelaten te 
onderbouwen en ook niet kan onderbouwen omdat de data daarvoor ontbreken. Van Vijf-
eijken merkt ter zake op:

‘(…) de wetgever heeft de vooronderstelling, dat bedrijven hun deuren moeten 
sluiten door de heffing van erfbelasting, nooit onderbouwd. Indien de Hoge 
Raad dit uitgangspunt als rechtvaardigingsgrond overneemt, onderbouwt hij 

1516 Feteris 2008, § 5.1. Zie uitgebreid Niessen 2009, die meent dat de rechtspraak van internationale 
rechters van invloed is geweest op de rechtspraak van de Hoge Raad. Naar zijn mening gaat de 
terughoudendheid van de Hoge Raad verder dan waartoe de internationale rechtspraak aanlei-
ding geeft. Niessen 2009. Zie ook Happé in zijn noot bij HR 8 juli 2005 in BNB 2005/310 waarin hij 
aangeeft dat de algemene indruk is dat het offensief van de bewindslieden Vermeend en Zalm in 
1999 tegen de rechtspraak van de Hoge Raad waarin hij oordeelde dat wetgeving in strijd was met 
het gelijkheidsbeginsel toch wel effect heeft gehad. Aardema stelde overigens in 1996 nog dat de 
Hoge Raad een ruimhartige visie toont op het in internationale verdragen neergelegde gelijk-
heidsbeginsel, waardoor dit beginsel naar zijn mening in belangrijke mate zijn toepassing heeft 
weten te verwerven in het Nederlandse belastingstelsel. Aardema 1996, p. 10.

1517 Happé in zijn noot bij HR 8 juli 2005 in BNB 2005/310.
1518 Van Dijck 2005; Happé in zijn noot bij HR 8 juli 2005 in BNB 2005/310 en Happé 2009, p. 183; 

Essers 2008, p. 102; Meussen 2006 en Niessen 2009, § 4.4. In andere zin Van den Berge 2011.
1519 De desbetreffende erflater is overleden in 2007. De vrijstelling bedroeg in dat jaar 75%.
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zijn uitspraak evenmin. Het motiveringsbeginsel komt dan in het gedrang en 
daarmee verliest de Hoge Raad de belangen van de rechtszoekende uit het oog.
Als de wetgever aan een bepaalde groep een vrijstelling van € 1.000.000 wil 
geven en aan de overige verkrijgers geen of een zeer geringe vrijstelling, moet 
hij dit fatsoenlijk motiveren. Als hij dit nalaat, ligt het op de weg van de Hoge 
Raad om hem hiertoe te dwingen.’

Naar haar mening zou de Hoge Raad de wetgever moeten dwingen de afweging voor het 
treffen van een vrijstelling opnieuw, maar dan gemotiveerd, te maken. Of de Hoge Raad 
hiertoe zal overgaan, moet worden afgewacht. Wellicht dat hierover binnen niet al te 
lange termijn duidelijkheid komt, aangezien belanghebbende tegen de voornoemde uit-
spraak van Hof Arnhem beroep in cassatie heeft ingesteld.

9.8.3 Rechtstatelijk controlemiddel ontbreekt

Dat een deugdelijke motivering voor het treffen van ruime faciliteiten ontbreekt, zou de 
politici kwalijk genomen kunnen worden. Immers, de leden van de Tweede en Eerste 
Kamer zijn akkoord gegaan met wetgeving die niet goed is onderbouwd, terwijl de wetge-
ving onderscheid aanbrengt tussen diverse (groepen van) belastingplichtigen. Volgens Rij-
kers mag de politiek echter niets worden verweten:1520

‘Een verwijt aan politici treft echter geen doel. Evenmin als dat het geval is bij 
de belastingplichtige en de kiezer is het gelijkheidsbeginsel hen ingeboren. Eer-
der is het streven naar een geprivilegieerde positie de mens eigen. De politicus 
staat reeds om die reden onder druk. Indien hij voor de keuze staat een door zijn 
achterban gewenste regeling in het leven te roepen of die te verwerpen met een 
beroep op het gelijkheidsbeginsel zal hij voor het eerste kiezen. Op art. 1 GW 
wordt hij immers niet afgerekend.’

Van Dijck is kritischer:1521

‘Het verbaast mij iedere keer weer dat wij voor een fatsoenlijke belastingheffing 
steeds een beroep moeten doen op verdragen en dat wij niet uit eigen kracht dit 
fatsoen nationaal kunnen opbrengen.’

Hoe dan ook, het probleem lijkt in ieder geval te zijn dat er vooralsnog geen rechtstatelijk 
controlemiddel op het handelen van de wetgever bestaat, zoals in Duitsland wel het geval 
is.1522 De invoering van een constitutionele toetsing zou ertoe kunnen bijdragen dat de 
wetgever zijn plicht om het gelijkheidsbeginsel in acht te nemen, (meer) serieus zal moe-

1520 Rijkers 2008a. In gelijke zin Van der Geld en Nève die constateren dat de onafhankelijkheid van 
het parlement steeds meer afneemt. Van der Geld 1991, p. 34-35. Nève 2008, p. 466. Verder meent 
Gribnau dat de democratische controle op belastingwetgeving afneemt en dat de belangen van de 
belastingbetaler daaronder lijden. Gribnau 1999, p. 16. Zie ook Niessen, die aangeeft dat de wet-
gever zijn werk in de spanning van de voortjagende politieke actualiteit en onder druk van aller-
hande belangen van zaken en groepen moet doen. Dit ontslaat de wetgever echter niet van de ver-
plichting dat hij zijn werk wel moet doen. Niessen 2009, § 4.3.

1521 Van Dijck 2009.
1522 De onmogelijkheid van constitutionele toetsing door de rechter is in de literatuur veelvuldig 

bekritiseerd. Zie o.a. Happé 1996, p. 92; Juch 1996, p. 113-114; Rijkers 2008a. Koopmans meent 
dat het ontbreken van de mogelijkheid van constitutionele toetsing als een voorlopige afsluiting 
van de groei van de rechtsbescherming van de individuele burger kan worden beschouwd. Bij de 
rechter als niet-politiek orgaan acht hij de taken van de rechtsstaat in veiliger handen dan bij de 
wetgever in formele zin, die immers in menig conflict belanghebbende is. Koopmans 1992, p. 39. 

Hoogeveen.book  Page 340  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Gelijkheidsbeginsel als rechtsbeginsel: vrijstellingen 341

ten, maar ook kunnen, nemen.1523 Het is dan ook aannemelijk dat van een Constitutio-
neel Hof een bepaalde preventieve werking zal uitgaan. Het bestaan van een controleme-
chanisme versterkt volgens Niessen verder het rechtstatelijk karakter van de samenle-
ving.1524 Vooralsnog ontbreekt het echter aan een dergelijk controlemechanisme.

Het Kamerlid Halsema heeft overigens een initiatiefwetsvoorstel ingediend, dat ertoe 
strekt om het toetsingsverbod van art. 120 GW gedeeltelijk op te heffen.1525 Het voorge-
stelde toetsingsrecht omvat met name de klassieke grondrechten, zoals het gelijkheidsbe-
ginsel. De Tweede en Eerste Kamer hebben het wetsvoorstel inmiddels in eerste aanleg 
aangenomen. Omdat het om een wijziging van de Grondwet gaat, moet het wetsvoorstel 
alvorens het kracht van wet krijgt nog een keer, maar dan met tweederdemeerderheid, 
door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Gezien de stemming in de Eerste 
Kamer bij de eerste ronde – 38 stemmen voor en 37 tegen – is het zeker nog geen gelopen 
koers.1526 Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de omweg van de rechter via het 
EVRM en het IVBPR niet meer nodig zijn. Bovendien zal de wetgever gemotiveerder moe-
ten aangeven waarom wordt afgeweken van de in de Grondwet opgenomen grondrechten 
zoals het gelijkheidsbeginsel, hetgeen volgens Peters als pure winst kan worden 
beschouwd.1527 De Raad van State merkt in haar jaarverslag 2009 ter zake op:1528

‘Komt constitutionele toetsing er wel, dan kan zij als “stok achter de deur” die-
nen om ervoor te zorgen dat het wetgevingsproces in de woorden van de Hoge 
Raad in alle gevallen “een afdoende waarborg” blijft voor het rechtsgehalte van 
de wetten. Ervan uitgaande dat wezenlijke veranderingen doorgaans alleen 
onder druk van buitenaf plaatsvinden, zal aanvaarding van de “verklaringswet 
Halsema” in tweede lezing dan ook in ieder geval een stevige steun in de rug 
betekenen om ook tot duurzame verbetering van het wetgevingsproces zelf te 
komen.’

Wellicht dat indien constitutionele toetsing door de rechter tot de mogelijkheden had 
behoord, de wetgever bij de invoering en verruiming van met name de vrijstelling voor 
de schenk- en erfbelasting over de waarde going concern van de onderneming, meer zorg-
vuldigheid in acht zou hebben genomen. Dit neemt niet weg dat het de verantwoordelijk-
heid van de wetgever is en moet blijven om fatsoenlijke wetgeving te maken.

9.8.4 Conclusie

De belastingplichtige mag (en zal) aan de ene kant van de wetgever verlangen dat hij in 
overeenstemming handelt met het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW. Hij kan er aan de 
andere kant alleen niet op vertrouwen dat dit ook gebeurt.1529 Indien dat volgens hem niet 
het geval is, kan hij zich vervolgens niet beroepen op art. 1 GW en moet hij het doen met 

1523 Juch laat aan de hand van een drietal Duitse arresten van het Bundesverfassungsgericht zien dat 
het een belangrijke invloed heeft op de Duitse fiscale wetgeving. Een Constitutioneel Hof kan 
naar zijn mening het spanningsveld tussen grondrechten en belastingheffing beheersbaar hou-
den. Juch 1996, p. 108-111. Zie ook Niessen 2009, § 5 die drie meer recente arresten uit Duitsland 
en Oostenrijk bespreekt. Uit de besproken arresten blijkt dat doelmatigheidsargumenten het in 
die landen hebben afgelegd tegen de rechtvaardigheidseis van het gelijkheidsbeginsel.

1524 Niessen 2009, § 4.3.
1525 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 331, nr. 3. Zie voor een bespreking van de behandeling van het 

initiatiefwetsvoorstel in de Eerste Kamer en de angst voor de gevolgen van een constitutionele 
toetsing uitgebreid J.A. Peters 2009.

1526 Volgens Peters is het gezien de schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer als een verrassing te 
noemen dat het wetsvoorstel is aangenomen. J.A. Peters 2009, p. 99. Hij is van mening dat het 
wetsvoorstel bij tweede lezing moet worden aangenomen. J.A. Peters 2009, p. 127.

1527 J.A. Peters 2009, p. 120. 
1528 Jaarverslag Raad van State 2009, p. 76.
1529 Rijkers 2008a.
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de marginale toetsing van de Hoge Raad. Op de een of andere manier zal beter geborgd 
moeten worden dat de wetgever het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW in acht neemt. Hier-
bij kan worden gedacht aan de invoering van een rechtstatelijk controlemiddel.

9.9 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is onderzocht of de volgende faciliteiten in strijd zijn met art. 1 GW:
1. Vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting over het verschil tussen de hogere liquida-

tiewaarde en de lagere waarde going concern, omdat onderscheid wordt gemaakt tus-
sen verkrijgers van ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen.

2. Vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting over de waarde going concern, omdat 
onderscheid wordt gemaakt tussen de verkrijgers van ondernemingsvermogen en niet-
ondernemingsvermogen.

3. Ouder-kind-broer-zusvrijstelling voor de overdrachtsbelasting omdat de vrijstelling is 
beperkt tot verkrijgingen binnen een bepaalde familiegroep.

Ad 1. Vrijstelling verschil liquidatiewaarde en lagere waarde going concern
Een faciliteit die de voorzetting van een slecht renderende onderneming stimuleert, lijkt 
noodzakelijk noch effectief. Er kunnen echter maatschappelijke redenen bestaan om de 
onderneming toch voort te zetten. In deze laatste situatie kan een faciliteit op zijn plaats 
zijn. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of dergelijke maatschappelijke redenen 
bestaan (zie ook § 9.3.3.2). Hoewel voor de vrijstelling een rechtvaardigingsgrond zou kun-
nen bestaan, komt de huidige vrijstelling naar mijn mening in strijd met art. 1 GW, omdat 
ten eerste de vrijstelling een te korte voortzettingsperiode kent en ten tweede omdat van 
– eventuele – andere erfgenamen niet wordt geëist dat zij ook een offer brengen. Niet valt 
in te zien waarom de overheid na vijf jaar haar claim prijsgeeft waar erfgenamen niet-
voortzetters hun claim op de bedrijfsopvolger behouden. De vrijstelling zou op deze pun-
ten aangepast moeten worden. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar een onbeperkte voort-
zettingstermijn, waarbij voor zowel de omvang van de heffing als het heffingsmoment 
wordt aangesloten bij de daadwerkelijk gerealiseerde liquidatiewaarde.1530 In hoofdstuk 
14 zal worden onderzocht of de vrijstelling noodzakelijk is, beoordeeld vanuit het feit dat 
zij wordt gebruikt en zal nader worden ingegaan op de effectiviteit van de vrijstelling. 
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de uitkomsten uit het praktijkonderzoek.

Ad 2. Vrijstelling voor de waarde going concern
Uit het onderzoek blijkt dat de wetgever bij de invoering van de vrijstelling voor de 
schenk- en erfbelasting art. 1 GW onvoldoende in acht heeft genomen. De noodzaak voor 
het treffen van een vrijstelling, noch de verruimingen daarvan, is aannemelijk gemaakt. 
De conclusie is dat de vrijstelling voor de waarde going concern in strijd is met het gelijk-
heidsbeginsel. De overige vragen uit het toetsingskader kunnen in dit hoofdstuk onbe-
sproken blijven. Bij de beleidsmatige evaluatie zal wel aandacht worden besteed aan de 
effectiviteit en proportionele doelmatigheid van de vrijstelling (hoofdstuk 14). Op deze 
plaats kan al wel worden aangegeven dat de conclusie is dat de vrijstelling evenmin effec-
tief en proportioneel doelmatig is. In hoofdstuk 14 zal overigens tevens worden onder-
zocht of de erfbelasting uit de nalatenschap respectievelijk de verkrijging van de voortzet-
ter betaald had kunnen worden. Hieruit zal blijken dat in bijna 70% van de gevallen de 
erfbelasting uit de nalatenschap betaald had kunnen worden.

Voor dit onderzoek is niet van belang hoe de rechter zal oordelen. Immers, art. 1 GW is 
aan de wetgever gericht. Desalniettemin is in § 9.8.2 enige aandacht besteed aan de ver-
houding tussen de rechter en de wetgever. De gehele parlementaire geschiedenis over-

1530 Het niet voortzetten van de onderneming moet ook als beëindigingsgrond gelden, omdat op dat 
moment de rechtvaardigingsgrond voor het verlenen van de faciliteit vervalt. Ook in geval van de 
verkrijging van andere niet liquide vermogensbestanddelen vindt immers heffing plaats.
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ziende, zou naar mijn mening ook de rechter de vrijstelling in strijd met het gelijkheids-
beginsel moeten oordelen. De enkele veronderstelling van de wetgever dat de schenk- en 
erfbelasting leidt tot liquiditeitsproblemen en daarmee tot staking van rendabele onder-
nemingen, biedt een onvoldoende motivering voor het gemaakte onderscheid.

Ad 3. Ouder-kind-broer-zusvrijstelling
De vrijstelling voor de overdrachtsbelasting door verkrijgers binnen de rechte linie en de 
zijlinie is eveneens in strijd met art. 1 GW. Voor de aangebrachte beperking bestaat geen 
rechtvaardiging. Evenmin bestaat een rechtvaardiging om de verkrijging van een onroe-
rende zaak die tot het ondernemingsvermogen behoort vrij te stellen en overige verkre-
gen onroerende zaken niet. Naar mijn mening moet de vrijstelling vervallen.
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10 Draagkrachtbeginsel als verdelingsbeginsel: 
doorschuifregelingen

10.1 INLEIDING

10.1.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zal worden onderzocht of en in hoeverre de bedrijfsopvolgingswetgeving 
in overeenstemming is met het draagkrachtbeginsel.1531 Het draagkrachtbeginsel ligt ten 
grondslag aan de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting.1532 Aangezien het 
draagkrachtbeginsel aan deze heffingen ten grondslag ligt, zou dit ertoe moeten leiden 
dat personen met een even groot inkomen gelijk worden belast. Het is het meest juist om 
daarbij uit te gaan van de vermogensvergelijkingstheorie.1533 Indien deze theorie als basis 
zou worden gehanteerd voor de belastingheffing naar inkomen, zou dit tot gevolg hebben 
dat personen met een even groot objectief inkomen op gelijke wijze in de heffing zouden 
worden betrokken. De wetgever differentieert echter voor de inkomstenbelasting naar 
soort inkomen, hetgeen vanuit het draagkrachtbeginsel onjuist is en leidt tot een onge-
lijke behandeling. Deze ongelijkheid ontstaat ook indien de ene belastingplichtige wel 
een bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt verleend en de andere niet, voor zover deze bedrijfs-
opvolgingsfaciliteit ertoe leidt dat het objectieve inkomen niet volledig in de heffing 
wordt betrokken bij degene bij wie dat inkomen is ontstaan. Daaruit volgt dat, indien de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten inbreuk maken op het draagkrachtbeginsel, daarvoor een 
afdoende rechtvaardiging moet bestaan.

In § 2.4.5 is aangegeven dat met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van een 
afdoende rechtvaardiging sprake is indien (1) zich een probleem voordoet voor de collec-
tieve materiële welvaart dat wordt veroorzaakt door marktfalen (noodzaak) en (2) de geko-
zen maatregel op een effectieve en proportioneel doelmatige wijze bijdraagt aan het 
oplossen van dat probleem.

10.1.2 Te onderzoeken bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Het onderzoek beperkt zich tot die faciliteiten die inbreuk maken op het draagkrachtbe-
ginsel. Voor de heffing van inkomstenbelasting betreft dit ten eerste de doorschuifrege-
lingen. Deze doorschuifregelingen leiden ertoe dat het inkomen dat bij de ondernemer is 
ontstaan niet bij hem in aanmerking wordt genomen. Dat de ondernemer niet naar zijn 
draagkracht wordt belast, betekent dat de doorschuifregelingen inbreuk maken op het 
draagkrachtbeginsel. De tweede faciliteit die inbreuk maakt op het draagkrachtbeginsel 
is de kwijtschelding van de inkomstenbelastingschuld in de aanmerkelijkbelangsfeer, die 
is opgelegd als gevolg van een verkrijging krachtens schenking of erfrecht door een ver-
krijger die niet in Nederland woont. Deze kwijtschelding heeft tot gevolg dat de schenker 
of erflater evenmin naar zijn draagkracht wordt belast. De laatste faciliteiten die ertoe lei-
den dat een belastingplichtige niet naar zijn draagkracht wordt belast zijn de vrijstellin-

1531 In § 2.3.3 is aangegeven waarom aan het draagkrachtbeginsel moet worden getoetst, ondanks dat 
geen sprake is van een algemeen beginsel van behoorlijke wetgeving.

1532 Zie § 2.3.3 en voor de schenk- en erfbelasting ook § 9.1.4.2.
1533 Zie § 2.3.3 en voor de schenk- en erfbelasting ook § 9.1.4.2.
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gen voor de schenk- en erfbelasting. Voor deze heffingen geldt dat iedere verkrijging in 
beginsel wordt belast en dat iedere verkrijging draagkrachtverhogend werkt. De vrijstel-
lingen voor de schenk- en erfbelasting met betrekking tot de verkrijging van onderne-
mingsvermogen maken dus inbreuk op het draagkrachtbeginsel. De betalingsregelingen 
en de bedrijfsopvolgingslijfrente maken geen inbreuk op het draagkrachtbeginsel, zodat 
daaraan geen aandacht wordt besteed. Evenmin wordt aandacht besteed aan de ouder-
kind-broer-zusvrijstelling voor de overdrachtsbelasting, omdat de overdrachtsbelasting 
geen heffing naar draagkracht is (§ 9.1.4.3).

Voor de inbreuk die de doorschuifregelingen, de kwijtschelding van de conserverende 
aanslag en de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting maken op het draagkrachtbe-
ginsel, moet een afdoende rechtvaardiging bestaan. Ten aanzien van deze rechtvaardiging 
is voor de kwijtschelding van de inkomstenbelastingschuld en de vrijstellingen voor de 
schenk- en erfbelasting in de voorgaande hoofdstukken al enige aandacht besteed, zodat 
dit in dit hoofdstuk niet nogmaals hoeft plaats te vinden. Ik volsta met het geven van de 
belangrijkste conclusies.

In hoofdstuk 7 heb ik aangegeven dat de kwijtschelding van de inkomstenbelastingschuld 
niet wordt gerechtvaardigd door het territorialiteitsbeginsel. Het territorialiteitsbeginsel 
kan dus ook niet als rechtvaardiging dienen voor de inbreuk die de kwijtschelding maakt 
op het draagkrachtbeginsel. Aangezien de claim in binnenlandse verhoudingen na omme-
komst van een periode van tien jaar blijft bestaan, kan het tijdsverloop evenmin reden 
zijn om de schenker of erflater te vrijwaren van zijn inkomstenbelastingclaim. Zie hier-
over uitgebreider § 7.4.2.2. Om deze redenen maakt de kwijtschelding ook een ongerecht-
vaardigde inbreuk op het draagkrachtbeginsel.1534

In hoofdstuk 9 is met betrekking tot de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting 
geconcludeerd dat deze in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel, omdat de ene verkrijger 
wel wordt belast naar zijn draagkrachtvermeerdering en de andere niet, terwijl daarvoor 
geen afdoende rechtvaardiging bestaat. Het onderzoek naar de overeenstemming van de 
vrijstellingen met het gelijkheidsbeginsel omvat dus impliciet het onderzoek naar de 
overeenstemming met het draagkrachtbeginsel, zodat daaraan in dit hoofdstuk geen aan-
dacht meer wordt besteed.

De aangebrachte beperkingen en het reeds eerder verrichte onderzoek leiden ertoe dat in 
dit hoofdstuk verder alleen aandacht zal worden geschonken aan de vraag of de door-
schuifregelingen in de Wet IB 2001 een gerechtvaardigde inbreuk maken op het draag-
krachtbeginsel.

10.1.3 Indeling van het hoofdstuk

In § 10.2 zal eerst worden ingegaan op de wijze waarop draagkracht bij ondernemers 
wordt bepaald. De doorschuifregelingen maken daarop een inbreuk. Of de doorschuifre-
gelingen een gerechtvaardigde inbreuk maken op het draagkrachtbeginsel wordt onder-
zocht in § 10.3 (doorschuifregelingen bij overlijden) en § 10.4 (doorschuifregeling bij 
leven). De conclusie zal zijn dat de noodzaak voor het treffen van de doorschuifregelingen 
niet vaststaat (toetsvraag 1). Dit betekent dat de inbreuk op het draagkrachtbeginsel 
onvoldoende gerechtvaardigd is en dat op deze plaats niet meer zal worden getoetst of de 

1534 In hoofdstuk 8 is overigens ook geconcludeerd dat de kwijtschelding van de conserverende aan-
slag een verboden staatssteunmaatregel vormt, omdat de kwijtschelding van de inkomstenbelas-
tingclaim niet aan alle AB-ondernemingen wordt verleend en evenmin aan IB-ondernemingen.
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doorschuifregelingen effectief en proportioneel doelmatig zijn.1535 Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een korte conclusie in § 10.5.

10.2 DRAAGKRACHT BIJ  ONDERNEMERS

10.2.1 Inleiding1536

De inkomstenbelasting is naar zijn aard gebaseerd op het draagkrachtbeginsel.1537 Ook 
anno 2011 ligt het draagkrachtbeginsel ten grondslag aan de heffing van inkomstenbelas-
ting, ondanks dat in de Wet IB 2001 het draagkrachtbeginsel op sommige punten geheel 
is los gelaten, zoals bij de heffing in box 3.1538 De heffing bij ondernemers en aanmerke-
lijkbelanghouders is beter te herleiden tot het draagkrachtbeginsel. Tot dit inkomen 
behoren bijvoorbeeld ook vermogenswinsten en -verliezen (§ 10.2.2). Vermogensvermeer-
deringen verhogen de draagkracht op het moment dat de vermogensaanwas plaatsvindt 
(§ 10.2.3). Voor de heffing van inkomstenbelasting wordt echter zo veel mogelijk aange-
sloten bij het realisatiebeginsel (§ 10.2.4). Uiterlijk bij overlijden zal desalniettemin de hef-
fing over de vermogensvermeerdering moeten plaatsvinden; het draagkrachtbeginsel 
dwingt daartoe (§ 10.2.5). De doorschuifregelingen maken hierop een inbreuk (§ 10.2.6). 
Ik sluit deze paragraaf af met een korte conclusie in § 10.2.7.

10.2.2 Inkomen bij ondernemers

Voor de ondernemer is de maatstaf van inkomen de totale winst die hij behaalt met zijn 
onderneming.1539 Uiterlijk bij overlijden zal bij de IB-ondernemer op grond van art. 3.8 
Wet IB 2001 de totale winst in de heffing moeten worden betrokken.1540 Ook voor de aan-
merkelijkbelanghouder is het uitgangspunt dat hij voor ‘zijn totale winst’ wordt belast, 
zijnde de reële waardemutatie van de aandelen gedurende zijn bezitsperiode.1541 In de 
situatie waarin de overdrachtsprijs of de verkrijgingsprijs ontbreekt of onzakelijk tot 
stand is gekomen, vindt op grond van art. 4.22 Wet IB 2001 een correctie plaats naar de 
waarde in het economische verkeer. Art. 4.22 Wet IB 2001 heeft in die zin dezelfde functie 
en werking als art. 3.8 Wet IB 2001.1542 De doorschuifregelingen leiden er echter toe dat 
de ondernemer niet wordt belast naar zijn totaalwinst en daarmee niet naar zijn draag-
kracht.

1535 Aan de effectiviteit en proportionaliteit van de doorschuifregelingen wordt wel aandacht 
geschonken bij de beleidsmatige evaluatie. Hieruit zal blijken dat de doorschuifregelingen niet 
effectief en proportioneel doelmatig zijn. Zie met name hoofdstuk 15.

1536 Delen van deze paragraaf zijn gebaseerd op mijn bijdrage ‘De zin en onzin van een doorschuifre-
geling voor de bedrijfsopvolging’, WFR 2000/1134 (Hoogeveen 2000a).

1537 Stevens 2001, p. 11.
1538 Bij de herziening in 2001 is als belangrijke doelstelling gegeven om de inkomstenbelasting als 

draagkrachtheffing zodanig te moderniseren dat van elke belastingplichtige – rekening houdend 
met de aard en de omvang van zijn inkomen en zijn persoonlijke omstandigheden en praktische 
overwegingen – een bijdrage wordt gevraagd die is afgestemd op zijn feitelijke draagkracht. 
Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 4.

1539 De jaarlijkse maatstaf van inkomen wordt bij een IB-ondernemer gesteld op de winst van dat jaar, 
terwijl dat bij de AB-ondernemer niet het geval is. Essers en Van Kempen pleiten er daarom voor 
om de IB-ondernemer te onderwerpen aan een soortgelijk regime als de aanmerkelijkbelanghou-
der. Essers 1999a, p. 88 en Van Kempen 1999, p. 217. Niessen vraagt zich verder af waarom resul-
taten die in het bedrijfsvermogen worden teruggeploegd, als verteerbaar inkomen worden aan-
gemerkt. Niessen 1997, § 5.

1540 Kamerstukken II, 1958-1959, 5380, nr. 3, p. 37; Brüll 1964, p. 237 en Rijkers 1988, p. 338-339.
1541 Van Dijck 1995, p. 32.
1542 Heithuis 1999, p. 246. In gelijke zin Van Dijck die stelt dat bij het ontbreken van een reële tegen-

prestatie de strekking van de aanmerkelijkbelangregeling met zich brengt dat de waarde als 
tegenprestatie in aanmerking moet worden genomen. Van Dijck 1995, p. 33.
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10.2.3 Vermogensaanwas en vermogensafname

Vermogenswinsten en -verliezen van de ondernemer en de aanmerkelijkbelanghouder 
behoren principieel tot het inkomen op het moment van waardeaanwas respectievelijk 
de vermogensafname.1543 Op het moment dat een vermogensvermeerdering realiseerbaar 
is, is de mogelijkheid van behoeftebevrediging namelijk aanwezig. Brüll stelt dan ook dat 
niet de realisatie van een bepaalde bate, maar reeds de realiseerbaarheid ervan de draag-
kracht verhoogt.1544 Spaanstra verwoordt de effecten van de vermogensaanwas of de ver-
mogensafname op de draagkracht als volgt:1545

‘Een winst, of een vermogensaanwas in de privésfeer, gerealiseerd of niet, bete-
kent een koopkrachtvermeerdering; wie in zijn effectenportefeuille een onge-
realiseerde koerswinst van f 100 000 aanwezig weet, bezit hierin een koop-
krachtclaim, die hij op ieder moment door realisatie kan omzetten in klinkende 
munt. De omstandigheid dat dezelfde portefeuille – bij niet-realisering – enige 
tijd later aanzienlijk in waarde gedaald kan zijn, doet hieraan niet af; met deze 
omstandigheid kan in de desbetreffende periode rekening worden gehouden. 
Dat dit juist is blijkt uit de reactie van het beleggend publiek als na een periode 
van koersstijgingen een plotselinge koersval de “illusoire” winsten te niet doet. 
Men voelt deze teruggang in “papieren” winsten aan als een zeer reële achter-
uitgang in koopkracht, welke het bestedingsbedrag beïnvloedt. Het is daarom 
juist om bij de bepaling van iemands “taxable capacity” in een bepaalde periode 
zowel met de niet-gerealiseerde koerswinsten als met de koersverliezen reke-
ning te houden; zij behoren tot het theoretische fiscale inkomensbegrip.’

10.2.4 Reële stelsel

Het is in de meeste gevallen niet gewenst dat de draagkracht ook daadwerkelijk op het 
moment van de waardeaanwas wordt belast; niet in de laatste plaats omdat de belasting-
plichtige geen liquiditeiten ontvangt om de verschuldigde inkomstenbelasting te kunnen 
betalen.1546 Voor het moment van heffing wordt daarom zo veel mogelijk aangesloten bij 
het moment van feitelijke realisatie zoals bij een verkoop van de onderneming of van de 
aandelen. Dit wordt ook wel het reële stelsel genoemd. Het realisatiebeginsel van goed 
koopmansgebruik is daar een uitwerking van. In beginsel bepaalt dus het moment van fei-
telijke realisatie het moment waarop de vermeerdering van de draagkracht wordt 
belast.1547 Het realisatiebeginsel zegt echter niets over de vraag of een vermogensvermeer-
dering tot iemands draagkracht behoort. Hiermee is het reële stelsel slechts een uitwer-
king van de draagkrachtgedachte.1548 Zo moet een ondernemer afrekenen als hij een tot 
zijn ondernemingsvermogen behorend pand schenkt aan zijn zoon, ondanks dat hij geen 
liquiditeiten ontvangt. Dit is niet anders in het geval de onderneming of de aanmerkelijk-
belangaandelen worden geschonken. Op het moment dat de ondernemer zijn onderne-

1543 Brüll 1964, p. 217 en 226; Van Den Dool 2009, p. 127; Spaanstra 1963a, § 1 en Commissie vermo-
gensmutaties 1998, p. 26-27.

1544 Brüll 1966, p. 59-60. In gelijke zin Van Den Dool 2009, p. 127. Anders Van Dijck 1966, p. 8-10.
1545 Spaanstra 1963a, § 1.
1546 Van den Dool geeft de voorkeur aan een vermogensaanwasbelasting boven een vermogenswinst-

belasting. Voor onder andere incourante vermogensbestanddelen zou daarbij aan belastingplich-
tigen eventueel de mogelijkheid kunnen worden gegeven om te opteren voor een vermogens-
winstbelasting. Van den Dool 2009, p. 127. Zie voor een uitgebreide bespreking van de voor- en 
nadelen van een vermogenswinstbelasting en een vermogensaanwasbelasting Van den Dool 
2009, p. 104-126.

1547 Dit principe is onder de Wet IB 2001 ten aanzien van box 3 helemaal losgelaten. Niet alleen is 
sprake van een fictief genietingsmoment maar ook van een fictief bepaalde inkomst.

1548 Brüll 1964, p. 217 en 226; Spaanstra 1963b, § 4; Commissie vermogensmutaties 1998, p. 26-27. 
Ook Heithuis meent dat het reële stelsel geen afwijking is van de draagkrachtgedachte, maar eer-
der een aanvulling daarop. Heithuis 1999, p. 15 en p 338-339. Anders Van Dijck die aan het reali-
satiebeginsel een eigen zelfstandige betekenis toekent. Van Dijck 1966, p. 8-9.
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ming of aandelen schenkt, beschikt hij over zijn vermogen. Dat hij door de schenking 
geen middelen ontvangt om zijn inkomstenbelasting te kunnen betalen, is een persoon-
lijke keuze, die in beginsel geen invloed zou mogen hebben op het vaststellen van de 
omvang van het inkomen van de schenker. Wel dient zich voor dat geval de mogelijkheid 
aan dat maatregelen worden getroffen ter voorkoming van liquiditeitsproblemen als 
gevolg van de heffing van inkomstenbelasting.1549 Er bestaat echter geen reden om de 
objectieve draagkracht van de ondernemer lager vast te stellen dan wanneer hij tot ver-
koop zou zijn overgegaan. Dit principe is ook neergelegd in het totaalwinstbegrip ex art. 
3.8 Wet IB 2001 en in art. 4.22 Wet IB 2001 dat bepaalt dat de overdrachtsprijs van de aan-
delen wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer.

10.2.5 Uiterlijk bij overlijden

Het vorenstaande impliceert tevens dat uiterlijk ten tijde van het overlijden de meer-
waarde van de onderneming of de aanmerkelijkbelangaandelen in de heffing moet wor-
den betrokken, ook in het geval geen feitelijke realisatie plaatsvindt. Het reële stelsel 
moet in dat geval wijken voor het subjectieve inkomensbegrip en de draagkrachtge-
dachte.1550 Rijkers verwoordt dit principe ten aanzien van art. 15, lid 1 (oud), Wet IB 1964 
(thans art. 3.58, lid 1, Wet IB 2001) als volgt:1551

‘(...) men moet bij overlijden niet de vraag stellen of op basis van goed koop-
mansgebruik sprake is van een realisatie, maar of uitstel van winstneming nog 
langer door goed koopmansgebruik kan worden gerechtvaardigd.’

De wetgever heeft daartoe in geval van overlijden fictieve afrekeningsmomenten inge-
voerd.1552 Rijkers geeft ter zake van de fictieve afrekening in de winstsfeer aan dat niet 
van belang is of het overlijden gelijkgesteld kan worden met een staking; door het over-
lijden gaat het ondernemingsvermogen tot het privévermogen behoren hetgeen (net als 
bij leven) automatisch afrekenen impliceert. De grens van art. 7 (oud) Wet IB 1964 (thans 
art. 3.8 Wet IB 2001) is immers gepasseerd.1553 De fictie van art. 3.58, lid 1, Wet IB 2001 
bevestigt dus slechts het wettelijke systeem.1554 Heithuis komt ten aanzien van art. 20c, 
lid 4 (oud), Wet IB 1964 (thans art. 4.22 Wet IB 2001) tot dezelfde conclusie. Hij is van 
mening dat ondanks de inbreuk op het reële stelsel het artikel moet blijven bestaan.1555 

1549 Hierbij moet worden gerealiseerd dat juist het niet belasten van de vermogensaanwas de oorzaak 
is dat op het moment van afrekening een bulkinkomen ontstaat. Zie ook Rijkers & Van Vijfeijken, 
p. 255 en 256. Overigens zorgen de doorschuifregelingen ervoor dat dit bulkinkomen alleen maar 
groter zal worden.

1550 Spaanstra 1963b, § 3.
1551 Rijkers 1988, p. 338.
1552 Zie uitgebreid § 3.3.3.3 (winstsfeer) en § 3.3.11.3 (aanmerkelijkbelangsfeer).
1553 Rijkers 1988, p. 338-339. In soortgelijke zin Essers 1999b, § 5.2, Wisselink, Spaanstra & Wisselink 

1994, p. 285 en Stevens 2001, p. 380. Murphy & Nagel beschouwen het als een grote onrechtvaar-
digheid dat in de Verenigde Staten vermogenswinsten niet worden belast bij overlijden, omdat 
het overlijden niet als een realisatiemoment wordt gezien, terwijl de verkrijgingsprijs van de ver-
krijger wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer. Murphy & Nagel 2002, p. 151-152.

1554 Overigens lijkt art. 3.61 Wet IB 2001 de afrekeningsfictie van art. 3.58, lid 1, Wet IB 2001 overbo-
dig te maken. De enige functie die art. 3.58, lid 1, Wet IB 2001 naast art. 3.61 Wet IB 2001 lijkt te 
hebben, is het feit dat aan het staken ‘door het overlijden’ speciale faciliteiten zijn verbonden, 
zoals de doorschuifregeling van art. 3.62 Wet IB 2001. In dit verband kan ook worden gewezen op 
de betalingsregeling van art. 25, lid 17, IW 199 op grond waarvan gedurende een periode van tien 
jaar renteloos uitstel wordt verleend.

1555 Heithuis 1999, p. 246-247. Hij baseert zijn oordeel mede op de sinds 1 januari 1997 ontstane gro-
tere gelijkenis met ondernemers, waar art. 7 (oud) Wet IB 1964 (thans art. 3.8 Wet IB 2001) 
dezelfde uitwerking heeft. Ook Stevens is van mening dat aangezien de aanmerkelijkbelanghef-
fing een subjectieve heffing is in beginsel moet worden afgerekend als de aanmerkelijkbelang-
aandelen het vermogen van de aanmerkelijkbelanghouder verlaten. S.A. Stevens 2005a, § 7.2.1 en 
§ 7.2.2.
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Net als bij schenking van de onderneming of de aandelen geldt dat in geval van overlijden 
nadere maatregelen getroffen zouden kunnen worden om eventuele liquiditeitsproble-
men als gevolg van de heffing van inkomstenbelasting te voorkomen.1556

10.2.6 Doorschuifregelingen maken inbreuk op het draagkrachtbeginsel

De doorschuifregelingen in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer maken inbreuk 
op de subjectieve ‘totaalwinst’ van de ‘ondernemer’ respectievelijk de aanmerkelijkbe-
langhouder en daarmee op het draagkrachtbeginsel.1557 Zij hebben namelijk tot gevolg 
dat ‘winst’ die thuishoort bij subject A, omdat de meerwaarden tijdens ‘zijn ondernemer-
schap’ zijn gegroeid, worden belast bij subject B. Hierdoor wordt de belastingdruk niet 
verdeeld naar ieders draagkracht.1558 Aardema noemt dit een dogmatische onzuiverheid. 
Hij kan er echter praktisch mee leven omdat normaal gesproken bij de uitwerking de fis-
cale claim tussen de betrokkenen wordt verrekend. Hierdoor wordt zijns inziens de last 
van de heffing op correcte wijze gealloceerd.1559 Een juiste allocatie van de belastingdruk 
– zo die er is1560 – betekent echter niet dat de heffing dus naar draagkracht plaatsvindt. 
Het gaat immers om de bijdrage van een belastingplichtige in de totale belastingdruk en 
daar draagt hij niet aan bij indien een doorschuifregeling wordt toegepast.1561 Aangezien 
voor de heffing van inkomstenbelasting is gekozen voor draagkracht als maatstaf voor de 
verdeling van de collectieve belastingdruk, kan een pragmatische benadering van de door-

1556 Stevens stelt voor om in geval van aanmerkelijkbelangaandelen altijd af te rekenen en daarbij uit-
stel te verlenen waarbij de inkomstenbelasting in tien termijnen moet worden voldaan. Indien de 
aanmerkelijkbelanghouder echter overlijdt en daarbij de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft 
bereikt, zou de claim doorgeschoven moeten kunnen worden of zou twintig jaar uitstel moeten 
worden verleend. Extra faciliteiten zijn naar zijn mening gerechtvaardigd omdat in dat geval het 
overlijden onvoorzien is. S.A. Stevens 2005a, § 7.2.1 en § 7.2.2.

1557 Zie onder andere Brüll 1964, p. 237, 239 en 326; Van den Dool 2009, p. 213; Van den Dool & 
Heithuis 2009, p. 30 en 34. Heithuis 1999, p. 246; Hofstra & Stevens 1998, p. 315; Hoogeveen 
2000a, § 2; Redactie Vakstudie Nieuws in haar aantekening bij Kamerstukken II, 2009-2010, 32 
129, nr. 3 (herziening doorschuifregelingen aanmerkelijkbelangsfeer); Rijkers 2009b, § 12; Spaan-
stra 1965; Stevens 1980, p. 356-357 en p. 362 en S.A. Stevens 2005a, § 7.2.1 en § 7.2.2. Zie ook het 
advies van de Raad van State bij het Ondernemerspakket 2001 waarin is voorgesteld om de door-
schuifregeling in de winstsfeer bij leven mogelijk te maken in geval van een overdracht aan een 
medeondernemer. Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 5. Anders Baak 1990, § 2.2 en Van 
Dijck 1966, p. 8-10.

1558 Art. 3.62, 3.63, 4.17a en 4.17b Wet IB 2001 vinden ook toepassing indien een tegenprestatie wordt 
ontvangen. Daarmee vormen deze doorschuifregelingen ook een inbreuk op het reële stelsel. Ove-
rigens betekent een lagere overdrachtsprijs niet automatisch dat de overdrager feitelijk minder 
draagkracht overhoudt. De te verrekenen belastingclaim zal immers worden berekend op de con-
tante waarde van de in de toekomst verschuldigde belasting. Hierdoor is de netto-opbrengst op 
het moment van de overdracht hoger dan in het geval niet wordt doorgeschoven.

1559 Aardema 1987, p. 29 en 31. Hierbij kan de kanttekening worden geplaatst dat indien de claim in 
de verre toekomst ligt er een matige verrekening is en de doorschuiving de facto als een vrijstel-
ling werkt voor de overdrager.

1560 De overdrager en de voortzetter zullen uitgaan van een bepaalde voortzettingstermijn ter bereke-
ning van de contante waarde van de over te nemen belastingclaim. Alleen indien deze geschatte 
voortzettingstermijn overeenstemt met de feitelijke voortzettingstermijn, heeft in economische 
zin een juiste allocatie plaatsgevonden. Zie ook § 15.4.3. Verder wordt nog opgemerkt dat indien 
bijvoorbeeld een werknemer zijn nog te ontvangen vakantiegeld schenkt aan een ander, de werk-
nemer zelf degene is die de inkomstenbelasting is verschuldigd, ook als tussen beiden de inkom-
stenbelastingclaim wordt verrekend.

1561 Brüll acht een doorschuifregeling in strijd met een redelijke belastingheffing omdat door een 
oneindig uitstel van winstneming de contante waarde van de fiscale claim de nul nadert. Brüll 
1966, p. 238. Hiervan is naar mijn mening in de winstsfeer echter geen sprake vanwege de lagere 
afschrijvingen bij de opvolger. In de aanmerkelijkbelangsfeer daarentegen doet dit argument wel 
opgeld, althans voor zover het de aanmerkelijkbelangclaim betreft. Zie ook § 15.2.
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schuifregeling de inbreuk daarvan niet rechtvaardigen.1562 Gelet op het persoonlijke 
karakter van de inkomstenbelasting is afrekening bij de stakende ‘ondernemer’ principi-
eel de enige juiste uitwerking.1563 Voor de inbreuk moet een afdoende rechtvaardiging 
bestaan. De Raad van State merkt hierover ter zake van de invoering van art. 3.63 Wet IB 
2001 (doorschuifregeling aan medeondernemers) het volgende op:1564

‘Doorschuifregelingen vormen inbreuken op het totale winstbegrip zoals gefor-
muleerd in artikel 7 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Wet IB 1964) 
en overgenomen in artikel 3.8 Wet IB 2001. Voor deze inbreuken zijn zwaarwe-
gende gronden nodig, aangezien de ruimte die het jaarwinstbegrip (artikel 3.25 
Wet IB 2001) biedt alleen is te rechtvaardigen indien de eindafrekening sluitend 
is (artikel 3.61 Wet IB 2001). Zo’n zwaarwegende grond kan het verlichten van 
liquiditeitsproblemen zijn.’

De Raad van State adviseert daarom de doorschuifregeling bij leven in de winstsfeer alleen 
mogelijk te maken in geval de koopsom voor de onderneming schuldig wordt gebleven. De 
wetgever heeft hierop afwijzend gereageerd mede vanwege de forse inbreuk die daarmee 
zou worden gemaakt op goed koopmansgebruik.1565 Art. 3.63 Wet IB 2001 in zijn huidige 
vorm staat echter de doorschuifregeling ook toe in geval van een overdracht tegen een schul-
diggebleven koopsom, zodat het hiervoor vermelde argument van de wetgever verwondert. 
Zelfs als de koopsom direct wordt ontvangen, kan een beroep op art. 3.63 Wet IB 2001 wor-
den gedaan. Het voorstel van de Raad van State was dan ook geen verruiming maar een 
beperking van de inbreuk die art. 3.63 Wet IB 2001 maakt op goed koopmansgebruik. Verder 
kan nog worden opgemerkt dat de betalingsregelingen voor de inkomstenbelasting bij leven 
wel afhankelijk zijn van het feit of de koopsom al dan niet schuldig wordt gebleven.1566

1562 Jansen merkt ten aanzien van de doorschuifregeling ex art. 3.63 Wet IB 2001 op dat zij in strijd is 
met goed koopmansgebruik (realisatiebeginsel), het subjectieve ondernemersbegrip en de subjec-
tiveringstendensen van de laatste tijd. Jansen 1999a, § 4.5. Overigens meent hij wel dat de door-
schuifregeling open moeten blijven staan voor overdrachten binnen een bepaalde familiegroep. 
Ook Stevens meent dat een ruimere doorschuifregeling niet past binnen het gesubjectiveerde 
ondernemersbegrip. Naar zijn mening verdient het aanbeveling om binnen een gesubjectiveerd 
ondernemingsbegrip een doorschuiffaciliteit alleen toe te staan naar de voortzettende partner. 
Daaruit voortvloeiende liquiditeitsproblemen bij bedrijfsovername kunnen zijns inziens beter in 
de invorderingssfeer worden opgelost. De over de stakingswinst verschuldigde belasting zou bij-
voorbeeld in termijnen kunnen worden betaald, al dan niet tegen rentebetaling. Stevens 1998, 
§ 11.1. In gelijke zin Van den Dool & Heithuis 2009, p. 30-31 en S.A. Stevens 2005a, § 7.2.1 en 
§ 7.2.2 ter zake van de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer. Zie over de proportio-
nele doelmatigheid van de doorschuifregeling nader § 15.5.

1563 Kamerstukken II, 1948-1949, 1251, nr. 8, p. 37.
1564 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 5. Ook Jansen meent dat met een doorschuiffaciliteit 

terughoudend moet worden omgegaan en dat er goede argumenten moeten zijn de doorschuiffa-
ciliteit opnieuw uit te breiden. Zo vormt de geruisloze doorschuiving een inbreuk op het belang-
rijkste beginsel van goed koopmansgebruik, namelijk het realiteitsbeginsel. De verkoper geniet 
de verkoopopbrengst en ontvangt, zeker buiten de familiesfeer, in de meeste gevallen contanten 
van de koper. In een dergelijk geval is een doorschuiffaciliteit naar zijn mening niet op zijn plaats. 
Jansen 2000, § 1.

1565 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 8. De eerste aanzet tot wijziging van de doorschuif-
regeling bij leven binnen de familiesfeer in een doorschuifregeling aan medeondernemers is 
gegeven door de Werkgroep-Oort II in haar rapport Een duwtje in de rug. Een deel van de Werk-
groep-Oort II stelde een generieke doorschuifregeling voor. De werkgroep kon geen overeenstem-
ming bereiken op dit punt vanwege de forse inbreuk die wordt gemaakt op het realisatiebeginsel 
aangezien ook mag worden doorgeschoven als er geen liquiditeitsproblemen zijn. Rapport Een 
duwtje in de rug 1998, p. 17. Het rapport is op 29 juli 1998 naar de Tweede Kamer verzonden 
(nr. AFP98/314M). Zie voor een samenvatting van het rapport en de aanbevelingen V-N 1998/38.3, 
p. 3184. Een nieuwe werkgroep, de Werkgroep-Vossers, bleek eveneens geen voorstander van een 
generieke doorschuifregeling ook weer mede vanwege de forse inbreuk op het realisatiebeginsel. 
Rapport Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw, p. 8-9. Zie voor een samenvatting van dit rapport V-N 1999/
30.3.

1566 Art. 25, lid 18 (winstsfeer) en lid 9 (aanmerkelijkbelangsfeer), IW 1990.
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De Raad van State stond daarentegen kritisch tegenover het voorstel om de doorschuifre-
geling bij overlijden in de aanmerkelijkbelangsfeer met ingang van 1 januari 2010 te 
beperken tot de situatie waarin sprake is van een bedrijfsopvolging.1567 Naar zijn mening 
is in het wetsvoorstel onvoldoende gemotiveerd aangegeven waarom claimbehoud en 
voorkomen van cumulatie met erfbelasting niet langer de dragende gedachten achter een 
doorschuifregeling bij overlijden zijn. De gegeven motivering dat hierdoor gelijkheid ont-
staat met de IB-ondernemer en het argument dat gelijkstelling ontstaat met de situatie bij 
schenking van de aandelen, is naar de mening van de Raad onvoldoende om tot de voor-
gestelde systeemwijziging over te gaan. Hiertoe worden door de Raad de volgende drie 
argumenten aangevoerd:
1. De vergelijking met een IB-ondernemer gaat niet op, omdat bij deze persoon geen 

beleggingsvermogen tot zijn ondernemingsvermogen kan behoren vanwege de vermo-
gensetiketteringsregels. Omdat deze regels bij een VPB-lichaam ontbreken, leidt de 
afrekening bij overlijden van een aanmerkelijkbelanghouder ten opzichte van een IB-
ondernemer tot een te hoge belastingdruk. Omdat beleggen in een bv duurder is dan 
beleggen middels box 3, hoeft het beleggen in een bv niet op deze wijze ontmoedigd 
te worden, tenzij blijkt dat de afrekening over het beleggingsvermogen tot in het 
oneindige kan worden uitgesteld.

2. De vergelijking met de doorschuifregeling bij leven gaat niet op omdat in geval van 
schenking de overdracht planbaar is. Hierdoor kan voorafgaande aan de schenking 
eventueel een dividenduitkering plaatsvinden. Dit is niet het geval bij overlijden.1568

3. De afrekening moet niet plaatsvinden indien in de bv sprake is van een zogenoemd 
pensioen in eigen beheer. Deze afrekening kan het pensioen van de langstlevende in 
gevaar brengen.

De genoemde bezwaren van de Raad van State zijn voor de wetgever geen reden geweest 
om terug te komen op zijn voornemen om de doorschuifregeling bij overlijden te beper-
ken tot alleen de situatie van bedrijfsopvolging. Allereerst geeft de wetgever aan het 
onwenselijk te vinden om een onderscheid te laten bestaan tussen de doorschuifregeling 
bij overlijden en die bij leven, omdat anders nog steeds de overdracht zou kunnen worden 
uitgesteld tot het overlijdensmoment. Met betrekking tot het bezwaar van de Raad van 
State dat de IB-ondernemer en de aanmerkelijkbelanghouder niet met elkaar te vergelij-
ken zijn, omdat het beleggingsvermogen bij beide ondernemers anders wordt belast, 
geeft de wetgever aan dat dit onderscheid altijd heeft bestaan.1569 Aangezien ook bij de 
invoering van de doorschuifregeling de vergelijking met de IB-ondernemer is gemaakt, 
bestaat volgens de wetgever in zoverre nu geen reden om die vergelijking niet te maken. 
Verder wordt betoogd dat slechts is beoogd aan te geven dat de IB-ondernemer en aanmer-
kelijkbelanghouder qua inkomstenbelastingclaim die rust op het ondernemingsvermo-
gen met elkaar vergelijkbaar zijn.1570 Ook is aangegeven dat een generieke doorschuifre-
geling bij overlijden er mogelijk toe zou leiden dat de heffing over het beleggingsvermo-
gen tot in het oneindige wordt uitgesteld, hetgeen ook volgens de Raad onjuist wordt 
geacht.1571

1567 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 4, p. 3-4.
1568 Als oplossing stelt de Raad voor om het mogelijk te maken dat de erfgenamen dividend kunnen 

ontvangen zonder dat dit bij hen leidt tot heffing van inkomstenbelasting. Kamerstukken II, 
2009-2010, 32 129, nr. 4, p. 5.

1569 Dit is geen afdoende argument. Een verschil in behandeling kan niet worden gerechtvaardigd met 
de enkele stelling dat dit altijd zo is geweest.

1570 Tijdens de parlementaire behandeling van de herziening van de faciliteiten voor de schenk- en 
erfbelasting is hierover ook nog aangegeven dat met de enkele heffing van vennootschapsbelas-
ting over het in de bv aanwezige beleggingsvermogen een niet te rechtvaardigen verschil ontstaat 
met de IB-ondernemer en overigens ook met de werknemer. Zie Kamerstukken II, 2009-2010, 
31 930, nr. 76, p. 8.

1571 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 4, p. 6. In soortgelijke bewoordingen antwoordt de staats-
secretaris ook naar aanleiding van vragen van de CDA-fractie in de nota naar aanleiding van het 
verslag (Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 8, p. 11.
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Met betrekking tot de pensioenverplichting in eigen beheer merkt de wetgever op dat 
voor zover het vermogen nodig is om de pensioenverplichting te dekken dat vermogen 
ondernemingsvermogen vormt, zodat daarover geen afrekening plaatsvindt.1572 Voor het 
langlevenrisico van de langstlevende ziet de wetgever geen aanleiding om nadere maatre-
gelen te treffen, mede omdat het mogelijk is om dit risico onder te brengen bij een verze-
keringsmaatschappij. Bovendien zou een directeur-grootaandeelhouder met een pensioen 
in eigen beheer worden bevoordeeld ten opzichte van een directeur-grootaandeelhouder 
die zijn pensioen heeft ondergebracht bij een professionele verzekeraar. Ook zou dan een 
verschillende behandeling van soorten beleggingsvermogen ontstaan. Ten slotte is aange-
geven dat in het wetsvoorstel ter zake van de herziening van de bedrijfsopvolgingsrege-
ling voor de schenk- en erfbelasting evenmin een maatregel is getroffen voor pensioen-
bv’s.1573

Wel wordt, naar mijn mening terecht, aan een belangrijk bezwaar van de Raad tegemoet-
gekomen. In het uiteindelijke wetsvoorstel is namelijk voorzien in de mogelijkheid om 
aan de erfgenamen dividend uit te keren om de inkomstenbelasting van de erflater te kun-
nen betalen, zonder dat dit tot inkomstenbelastingheffing bij de erfgenamen leidt 
(art. 4.12a Wet IB 2001).1574 Hierdoor wordt tegemoetgekomen aan het verschil in planma-
tig karakter tussen schenking en overlijden en aan de cumulatie van inkomstenbelasting-
heffing die bij overlijden zou kunnen ontstaan.

Uit de kritiek van de Raad van State kan naar mijn mening niet worden afgeleid dat de 
Raad de inbreuk op het draagkrachtbeginsel rechtvaardig zou vinden. Het lijkt er meer op 
dat de Raad van State met name moeite heeft met het feit dat het beleggingsvermogen in 
een bv bij een aanmerkelijkbelanghouder zwaarder – of bij een verlies minder zwaar – 
wordt belast dan het beleggingsvermogen in een bv bij een box 3-aandeelhouder. Deze 
‘ongelijke behandeling’ kan naar mijn mening echter niet worden rechtgetrokken door 
het verlenen van een doorschuifregeling over beleggingsvermogen in de aanmerkelijkbe-
langsfeer. Immers, dat zou ertoe leiden dat de belastingheffing op het beleggingsvermo-
gen tot in het oneindige kan worden uitgesteld, hetgeen ook de Raad van State bezwaar-
lijk vindt. Bovendien zou daardoor opnieuw een ongelijkheid ontstaan tussen beide soor-
ten ondernemers omdat de aanmerkelijkbelanghouder niet met een box 3-heffing over 
zijn beleggingsvermogen wordt geconfronteerd en de IB-ondernemer wel. Een en ander 
neemt niet weg dat een fundamenteel verschil bestaat tussen de inkomstenbelastinghef-
fing over het beleggingsvermogen bij aanmerkelijkbelanghouders en alle andere belas-
tingplichtigen in Nederland. Echter, zoals aangegeven, is het verlenen van een doorschuif-
regeling voor de inkomstenbelasting die rust op het beleggingsvermogen bij overlijden in 
ieder geval geen juist middel om dit verschil weg te nemen. De enige juiste oplossing daar-
voor is om iedere koopkrachtvermeerdering te belasten, ongeacht de herkomst van deze 
koopkrachtvermeerdering.1575

Naar mijn mening is de karakterwijziging van de doorschuifregeling bij overlijden in 
overeenstemming met het draagkrachtbeginsel.1576 Het past niet in een subjectieve hef-

1572 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin sprake is van een zogenoemde pen-
sioen-bv en een bv waarin een materiële onderneming wordt gedreven en waarbij tevens sprake 
is van een pensioen in eigen beheer. In de eerste situatie is voor de heffing van het toenmalige 
successierecht bepaald dat geen sprake is van het drijven van een onderneming. HR 9 juli 2010, 
BNB 2010/286. In Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 8, p. 12 is deze nuancering wel aange-
bracht.

1573 Dit laatste argument is geen overtuigend argument. Immers, indien in dat wetsvoorstel ten 
onrechte geen voorziening is getroffen, is dat reden om dat alsnog te doen.

1574 Hierbij is aangegeven dat deze tegemoetkoming in het oorspronkelijke wetsvoorstel abusievelijk 
niet was opgenomen. Het ‘overlijdensdividend’ kan in gevolge art. 4e Wet DB 1969 ook zonder 
dividendbelasting worden uitgekeerd.

1575 Zie uitgebreider § 2.3.3.
1576 Zie daarover reeds Hoogeveen 2000a.
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fing zoals de inkomstenbelasting om de inkomstenbelastingclaim die rust op het beleg-
gingsvermogen – en overigens ook die rust op het ondernemingsvermogen – tot in het 
oneindige uit te stellen. In gelijk zin de redactie van Vakstudie Nieuws die aangeeft dat:1577

‘(...) bezien vanuit de draagkrachtgedachte was de huidige doorschuiffaciliteit 
bij overlijden ruim bemeten omdat die inderdaad de mogelijkheid biedt om de 
belastingclaim tot in het oneindige door te schuiven, zonder dat daarbij voor die 
doorschuiving een noodzaak bestond ten aanzien van de continuïteit van een 
onderneming. Het prijsgeven van een zodanig ruime faciliteit stuit uiteraard 
niet op een enthousiast onthaal, doch de beperking is vanuit een fiscaaltheore-
tisch perspectief zonder meer juist.’

10.2.7 Conclusie

De heffing van inkomstenbelasting is gebaseerd op het draagkrachtbeginsel. Voor de IB-
ondernemer en de aanmerkelijkbelanghouder geldt dat hun heffing ook plaatsvindt over 
de door hen als ‘ondernemer’ behaalde vermogensmutaties. Hoewel vermogensvermeer-
deringen op het moment van aanwas reeds in de heffing betrokken zouden kunnen wor-
den, sluit de heffing aan bij het realisatiemoment daarvan. Dit realisatiebeginsel moet 
uiterlijk op het moment van overlijden wijken voor het draagkrachtbeginsel. De door-
schuifregelingen maken inbreuk op dit draagkrachtbeginsel. Voor deze inbreuk moet een 
afdoende rechtvaardiging bestaan. Of dit het geval is, wordt voor de doorschuifregelingen 
bij overlijden onderzocht in § 10.3 en voor de doorschuifregelingen bij leven in § 10.4.

10.3 RECHTVAARDIGING DOORSCHUIFREGELINGEN BIJ OVERLIJDEN

10.3.1 Inleiding

Om te kunnen beoordelen of voor de doorschuifregelingen bij overlijden een rechtvaardi-
ging bestaat, zal in § 10.3.2 eerst kort de doelstelling en de chronologische ontwikkeling 
van deze doorschuifregelingen worden gegeven. Hieruit zal blijken dat er drie argumen-
ten zijn gegeven ter rechtvaardiging van de doorschuifregeling. Van deze drie argumen-
ten wordt onderzocht of deze een afdoende rechtvaardiging bieden voor de doorschuifre-
geling. Dit vindt plaats in § 10.3.3 t/m 10.3.5. Ik sluit deze paragraaf af met een korte con-
clusie in § 10.3.6.

10.3.2 Doelstelling en chronologische ontwikkeling doorschuifregeling bij 
overlijden

Met ingang van 1 januari 1951 is zowel in de winstsfeer als in de aanmerkelijkbelangsfeer 
een eindafrekening bij overlijden ingevoerd. Dit was nodig omdat op dat moment de wet-
geving niet voorzag in een eindafrekening bij de erflater, terwijl de boekwaarde respectie-
velijk de verkrijgingsprijs van de aandelen bij de erfgenamen – overigens terecht – werden 
gesteld op de waarde in het economische verkeer. Hierdoor ontstond een heffingslek. Dit 
lek is gerepareerd (zie uitgebreider § 3.3.3.3.1). Om mogelijke liquiditeitsproblemen te 
voorkomen, werd voor beide situaties het overlijdenstarief op 20% gesteld. Bovendien kon 
de verschuldigde inkomstenbelasting in vijf jaarlijkse termijnen worden betaald indien 
zich liquiditeitsproblemen voordeden.1578 De invoering van een doorschuifregeling werd 
uitdrukkelijk afgewezen.1579

1577 Redactie Vakstudie Nieuws in haar aantekening bij de nota naar aanleiding van het verslag, 
Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 8, opgenomen in V-N 2009/54.4.

1578 Het uitstel werd alleen verleend indien het bedrijfsvermogen ten minste de helft van het totale 
vermogen vormde. In andere gevallen stuitte voldoening binnen de normale termijnen volgens 
de wetgever niet op overwegende bezwaren. Kamerstukken II, 1949-1950, nr. 1251, nr. 8, p. 37.

1579 Kamerstukken II, 1948-1949, 1251, nr. 8, p. 37. Zie § 3.3.3.3.2.
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Bij de invoering van de Wet IB 1964 is alsnog voorzien in een doorschuifregeling. De oor-
spronkelijke motivering daarbij is dat de fictieve eindafrekening diende ter voorkoming 
van een heffingslek en dat dus tegen doorschuiven geen bezwaar bestaat.1580 Nadat de 
Tweede Kamer het bezwaar uitte dat op deze wijze de belastingheffing over stille reser-
ves naar een onbekend tijdstip in de toekomst werd verschoven, gaf de wetgever twee 
nieuwe redenen om de doorschuifregeling te rechtvaardigen.1581 De eerste reden is dat 
de doorschuifregeling de continuïteit van de onderneming bevordert. Dit wordt niet 
nader toegelicht, maar waarschijnlijk wordt gedoeld op het rente- en liquiditeitsvoor-
deel dat de opvolger kan hebben.1582 Overigens werd in de aanmerkelijkbelangsfeer de 
doorschuifregeling niet beperkt tot het in de bv aanwezige ondernemingsvermogen. In 
1997 gaf de staatssecretaris aan dat de doorschuifregeling daardoor eigenlijk te ruim uit-
werkte, maar dat deze gelet op het onvoorziene karakter van overlijden en de goede 
praktische werking kon blijven bestaan.1583 Met ingang van 1 januari 2010 is deze beper-
king alsnog aangebracht. Vanaf dat moment is de doorschuifregeling bij overlijden in 
de aanmerkelijkbelangsfeer uitdrukkelijk bedoeld als een bedrijfsopvolgingsfaciliteit. 
De tweede gegeven reden is dat de doorschuifregeling een onereuze belastingdruk bij 
overlijden voorkomt.

10.3.3 Argument 1: voorkomen heffingslek

De wetgever heeft met ingang van 1 januari 1951 maatregelen getroffen om te voorkomen 
dat bij overlijden een heffingslek zou ontstaan. Hierbij is de invoering van een doorschuif-
regeling uitdrukkelijk afgewezen en op andere wijze voorzien in het voorkomen van 
eventuele liquiditeitsproblemen (20%-tarief en betalingsregeling). Bij de invoering van de 
doorschuifregeling met ingang van 1 januari 1965 is vervolgens gesteld dat aangezien de 
afrekeningsficties slechts zijn bedoeld om een heffingslek te voorkomen de inbreuk op 
het draagkrachtbeginsel niet bezwaarlijk is. Dit argument is onvoldoende ter rechtvaardi-
ging van de inbreuk die de doorschuifregelingen maken op het draagkrachtbeginsel. Uit-
gangspunt is dat de ondernemer uiterlijk bij zijn overlijden moet worden belast over zijn 
draagkracht. De fictieve afrekening bevestigt slechts het wettelijke systeem. Dat de claim 
behouden blijft, is verder geen reden om de ene belastingplichtige wel te belasten naar 
zijn draagkracht en de andere niet. Bovendien werd het met name in de aanmerkelijkbe-
langsfeer mogelijk om de heffing tot in het oneindige uit te stellen. Het argument heeft 
verder niets met problemen voor de collectieve welvaart te maken.

De conclusie is dat het enkele feit dat een fictieve afrekening bij overlijden in de Wet IB 
2001 is opgenomen de invoering van een doorschuifregeling onvoldoende rechtvaardigt. 
Wel kan de afrekening leiden tot continuïteitsproblemen voor de onderneming, zodat om 
die reden een doorschuifregeling ingevoerd zou kunnen worden. Of deze reden een 
afdoende rechtvaardiging oplevert voor de gemaakte inbreuk op het draagkrachtbeginsel 
wordt onderzocht in de volgende paragraaf.

10.3.4 Argument 2: verbeteren continuïteit van ondernemingen

10.3.4.1 Continuïteitsproblemen niet aannemelijk gemaakt
Als tweede reden voor de invoering van de doorschuifregeling bij overlijden met ingang 
van 1 januari 1965 is gegeven dat de doorschuifregeling bijdraagt aan de continuïteit van 
ondernemingen. De wetgever geeft niet aan waarop hij doelt maar gedacht kan worden 
aan het wegnemen van liquiditeitsproblemen voor de onderneming als gevolg van de hef-

1580 Zie over de ratio van de doorschuifregelingen bij overlijden ook § 3.3.3.3 (overlijden winstsfeer) 
en § 3.3.11.3 (overlijden aanmerkelijkbelangsfeer).

1581 Kamerstukken II, 1962-1963, 5380, nr. 19, p. 38.
1582 Zie hierover uitgebreider § 15.2.
1583 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. B, p. 32 en 33. Zie voor kritiek daarop Hoogeveen 2000a.
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fing van inkomstenbelasting.1584 Indien de onderneming zou moeten worden gestaakt 
vanwege deze belastingheffing kan dit leiden tot een afname van de collectieve materiële 
welvaart.1585 Daarmee is echter nog niet gezegd dat de doorschuifregeling dus had moeten 
worden ingevoerd. Er is geen onderzoek gedaan naar de mate waarin het probleem zich 
voordeed. Dat zich liquiditeitsproblemen voor ondernemingen zouden voordoen, ligt niet 
direct voor de hand, gegeven het destijds geldende overlijdenstarief van 20% in combina-
tie met het feit dat de belasting in vijf jaarlijkse termijnen mocht worden betaald. Dat het 
continuïteitsargument pas in tweede instantie als motivering is gegeven voor de invoe-
ring van de doorschuifregeling duidt er verder op dat van liquiditeitsproblemen niet is 
gebleken. Aangenomen kan worden dat het argument dan direct was aangevoerd. Met 
betrekking tot de invoering van de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangregeling 
is alleen opgemerkt dat deze claim wordt doorgeschoven, omdat dat ook is voorgesteld in 
de winstsfeer.1586 De doorschuifregeling was overigens niet beperkt tot het in de bv aan-
wezige ondernemingsvermogen, zodat in zoverre de doorschuifregeling in ieder geval een 
te ruime werking had. Voor zover zij betrekking had op het beleggingsvermogen van de 
bv heeft zij niets met de continuïteit van een onderneming van doen. Aangezien tot 
1 januari 1965 een aanmerkelijk belang als een fictieve onderneming werd gezien, en de 
aanmerkelijkbelanghouder dus dezelfde behandeling kreeg als een ondernemer, geldt 
met betrekking tot de liquiditeitsproblemen overigens mutatis mutandis hetzelfde als 
hiervoor met betrekking tot de doorschuifregeling in de winstsfeer is aangegeven.

Met ingang van 2001 is het bijzondere overlijdenstarief in de winstsfeer vervallen en over-
gebracht naar art. 25, lid 17, IW 1990. Het op grond van dat artikel te verkrijgen uitstel 
van betaling duurt tien jaar en is renteloos. Tijdens de parlementaire behandeling is aan-
gegeven dat de betalingsregeling is bedoeld als een bijzonder tarief. Bij een rekenrente 
van 4% daalt het tarief volgens de wetgever van 52% naar 35%.1587 Hoe hoog het bijzondere 
tarief feitelijk zal zijn, is afhankelijk van het rendement dat de belastingschuldige zal 
behalen op zijn overige vermogen, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met 
het feit dat inkomstenbelastingschulden voor de heffing van box 3 niet als schuld in aan-
merking worden genomen. Wel is duidelijk dat een nettorendement van 10% gehaald 
moeten worden om tot een tarief van 20% te komen.1588 In de meeste gevallen zal dan ook 
sprake zijn van een verhoging van het overlijdenstarief. Deze verhoging zou voor meer 
liquiditeitsproblemen kunnen zorgen dan bij de invoering van de doorschuifregeling in 
1965 het geval is geweest, zodat de doorschuifregeling om die reden mogelijk wel wordt 
gerechtvaardigd. Er is echter ook op dat moment geen onderzoek gedaan naar de omvang 
van deze mogelijke liquiditeitsproblemen en de mate waarin zij zich zouden kunnen gaan 
voordoen als gevolg van de materiële verhoging van het overlijdenstarief. Hierbij moet 
worden bedacht dat de uitstelperiode is verlengd van vijf naar tien jaar zodat mogelijk 
daardoor reeds voldoende wordt tegemoetgekomen aan de zich voordoende liquiditeits-
problemen.

Ook in de aanmerkelijkbelangsfeer is het bijzondere tarief met ingang van 1 januari 2001 
vervallen. Tot op dat moment werd in de aanmerkelijkbelangsfeer een bijzonder tarief 

1584 Hierbij is het echter opvallend dat voor de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer 
geen beperking werd aangebracht tot het in het lichaam aanwezige ondernemingsvermogen.

1585 Zie uitgebreider § 2.4.5.2.3.
1586 Kamerstukken II, 1958-1959, 5380, nr. 3, p. 44.
1587 Helemaal zuiver is deze uitkomst niet, omdat dit afhankelijk zal zijn van de omvang van het ver-

schuldigde belastingbedrag. In het gegeven voorbeeld is het tarief van 52% contant gemaakt, het-
geen inderdaad leidt tot een tarief van 35%.

1588 Zie vorige noot. Overigens is het maximale IB-tarief met ingang van 1 januari 2001 wel gewijzigd 
van 60% naar 52%. Het minder gunstige overlijdenstarief – zo dat door de praktijk als zodanig 
wordt erkend; zie § 15.4.6.2 – en de gelijktijdige versobering van de stakingsvrijstelling kunnen 
een positief effect hebben op het gebruik van de doorschuifregeling. De vraag kan worden gesteld 
of dit een gewenste ontwikkeling is. Zie Hoogeveen 2004, § 2.8.4 en de daar genoemde literatuur.
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van 20% toegepast op de uitkering van zogenoemd successiedividend. Voor de aanmerke-
lijkbelangsfeer is voor deze verhoging van 20% naar 25% geen voorziening getroffen, 
omdat de wetgever eerst wilde bezien of zich problemen zouden voordoen. Met ingang 
van 1 januari 2010 is ter zake van de afrekening bij overlijden in art. 4.12a Wet IB 2001 
een voorziening opgenomen op basis waarvan na overlijden dividend kan worden uitge-
keerd zonder dat dit bij de erfgenamen tot heffing van inkomstenbelasting leidt.

10.3.4.2 Marktfalen
Gesteld dat zich toch liquiditeitsproblemen zouden voordoen, dan moet vervolgens wor-
den onderzocht of het liquiditeitsprobleem wordt veroorzaakt door marktfalen. Dit doet 
zich voor in de situatie dat geen financiering kan worden verkregen voor de verschuldigde 
inkomstenbelasting, terwijl daarvoor rationeel gezien geen reden bestaat. Ik heb geen 
onderzoek gedaan naar het functioneren van de financieringsmarkt ten tijde van de 
invoering van de doorschuifregelingen. In hoofdstuk 6 is wel onderzoek gedaan naar het 
functioneren van de financieringsmarkt (voor bedrijfsoverdrachten) voor het MKB in de 
afgelopen jaren. Hieruit blijkt dat de markt over het algemeen genomen goed functio-
neert. Dit ligt echter anders voor zover het de overdracht van kleine ondernemingen 
betreft en – zij het in mindere mate – in geval van overdracht aan jonge ondernemingen 
die snel willen groeien. Zie § 6.7.1. Vooralsnog wordt in de literatuur aangegeven dat de 
markt deze problemen zelf zou moeten oplossen. Indien al een rol voor de overheid is 
weggelegd, wordt eerder gedacht aan een begeleidende rol dan dat wordt ingegrepen in 
de kapitaalmarkt. Indien nadere oplossingen toch geboden zijn, moet in ieder geval wor-
den voorkomen dat de risico’s eenzijdig bij de overheid worden gelegd en moeten deze 
bovendien tot het minimum worden beperkt; een markt- en/of prijsmechanisme moet 
worden ingebouwd om overheidsfalen te voorkomen (§ 6.7.2).

10.3.5 Argument 3: onereuze belastingdruk bij overlijden

De afrekening in geval van overlijden vindt haar oorzaak in het wettelijke systeem. Het 
inkomen waarover bij de overdracht van de onderneming of de aandelen moet worden 
afgerekend, is niets anders dan een optelsom van de jaarlijks aangegroeide meerwaarde 
van de onderneming respectievelijk de aandelen. Zou jaarlijkse heffing hebben plaatsge-
vonden, dan zou de ‘eindafrekening’ lager uitvallen en dus ook geen sprake zijn van, wat 
de wetgever noemt, ‘onereuze’ belastingdruk. De jaarlijkse afrekening over de aange-
groeide maar nog niet gerealiseerde meerwaarde blijft echter achterwege vanwege het 
voorkomen van liquiditeitsproblemen; de ondernemer heeft nog niets gerealiseerd en zou 
wel belasting moeten betalen. Dit wordt onwenselijk geacht.1589 Een en ander heeft tot 
gevolg dat de belastingclaim in absolute zin steeds groter zal worden. In relatieve zin is 
dat niet het geval. Het ‘enige’ dat gebeurt, is dat de ondernemer steeds uitstel is verleend 
en dat uiterlijk bij overlijden het moment zich voordoet dat moet worden afgerekend.1590 
Door vervolgens bij afrekening te stellen dat de belastingdruk onereus – Latijn voor lastig, 
drukkend, bezwarend of zwaar – is (geworden), wordt als het ware ontkend dat de onder-
nemer feitelijk ‘gedurende de rit’ een faciliteit is geboden, die uiterlijk bij overlijden moet 
worden teruggenomen.1591

1589 Zie § 10.2.4.
1590 Door alleen naar de heffing in het jaar van overlijden te kijken, ontstaat een willekeurig beeld. 

Jaarlijkse heffing is slechts een administratieve aangelegenheid. Van belang is wat iemands inko-
men gedurende ‘zijn hele leven’ is geweest. Zie Murphy & Nagel 2002, p. 151.

1591 Het is in zoverre ook de verantwoordelijkheid van de ondernemer om ervoor te zorgen dat hij 
uiteindelijk aan zijn fiscale verplichtingen kan voldoen. Voor zover de eindafrekening als een ver-
rassing komt, ligt er mogelijk een taak voor de overheid – en de belastingadviseur – om de onder-
nemer duidelijk te maken dat er een claim op hem rust. Dat dit niet eenvoudig is, blijkt wel uit 
het feit dat in de praktijk de afrekening over de FOR veelal als een verrassing komt. Zie ook Ceelen 
2008 (interview opgenomen in bijlage III).
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Mogelijk dat voor deze eindafrekening door overlijden een faciliteit zou moeten worden 
getroffen, maar de gegeven reden leidt niet noodzakelijk tot de invoering van een door-
schuifregeling. Het is zelfs maar de vraag of een doorschuifregeling het meest geschikte 
middel is om de onereuze belastingdruk weg te nemen. Immers, een doorschuifregeling 
heeft tot gevolg dat de belastingdruk alleen maar zal toenemen, omdat niet bij iedere 
overgang van de objectieve onderneming van het ene naar het andere subject wordt afge-
rekend. De stille reserves zullen dientengevolge steeds groter worden.1592 Daarbij komt 
dat indien de voortzetter zijn onderneming staakt en daarbij om welke reden dan ook 
geen gebruik kan worden gemaakt van de doorschuifregeling, de belastingheffing alsnog 
plaatsvindt en de onereuze belastingdruk dus op dat moment zal optreden.1593 Het enige 
verschil is dat de ‘onereuze’ belastingheffing niet plaatsvindt bij het subject bij wie de 
stille reserves zijn ontstaan. In geval van een staking van een IB-onderneming tijdens 
leven moest bovendien worden afgerekend tegen een tarief van 45% in plaats van het 
tarief van 20% dat gold bij overlijden. Dit laatste is overigens ook de reden dat in de prak-
tijk onder de Wet IB 2001 bij overlijden veelal werd gekozen voor afrekening in plaats van 
voor doorschuiving.1594 Zo stelt Remie:1595

‘De consequenties van het als ondernemer sterven zijn aantrekkelijk, hoe para-
doxaal dat ook klinkt.’

In dit licht kan de invoering van de doorschuifregeling bij overlijden met ingang van 
1 januari 1965 evenmin worden begrepen. Een tarief van 20%, dat overigens op dat 
moment ook voor aanmerkelijkbelangaandelen gold, al dan niet gecombineerd met een 
betalingsregeling in vijf jaarlijkse termijnen, kan bezwaarlijk onereus worden 
genoemd.1596

De ‘onereuze’ belastingdruk is verder geen collectief welvaartsprobleem, tenzij dit zou lei-
den tot het beëindigen van rendabele ondernemingen. Zoals in de vorige paragraaf is aan-
gegeven, is niet gebleken dat dit zich voordoet. Het genoemde probleem wordt ten slotte 
niet veroorzaakt door marktfalen, zodat ook daarom geen reden bestaat om inbreuk te 
maken op het draagkrachtbeginsel.1597 Uit het enquêteonderzoek blijkt overigens dat er 
thans veel meer voorkeur bestaat voor doorschuiven dan voor afrekenen.1598 Dit kan niet 
los worden gezien van het afschaffen van het bijzondere overlijdenstarief van 20% met 
ingang van 1 januari 2001. Voor de uitkomsten en mogelijke andere verklaringen voor de 
gegeven voorkeur wordt verwezen naar § 15.4.6.2.

10.3.6 Conclusie doorschuifregeling bij overlijden

De conclusie is dat voor de doorschuifregeling bij overlijden geen afdoende rechtvaardi-
ging bestaat, omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat zich een welvaartsprobleem 
voordoet. Het eerste en het derde gegeven argument zijn van zichzelf niet ‘welvaartgere-

1592 Dit is alleen anders indien onder het ‘bestuur’ van de nieuwe ondernemer de stille reserves ver-
dampen, bijvoorbeeld omdat slechtere resultaten worden behaald.

1593 Zie vorige noot.
1594 Zie ook Ceelen 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
1595 Remie 1986, § 4.1.
1596 Op opmerkingen van de Tweede Kamer dat een tarief van 20% niet als te laag moet worden 

beschouwd, wordt gereageerd dat het tarief van 20%, verbonden aan de in 1950 ingevoerde afre-
kening bij overlijden, reeds een zeker burgerrecht heeft verkregen. Kamerstukken II, 1949-1950, 
1251, nr. 19, p. 38.

1597 Eerder kan worden gesproken van een falen van het wettelijke belastingsysteem, nu een vermo-
gensaanwas niet wordt belast op het moment dat deze zich voordoet. Dit falen wordt veroorzaakt 
door de keuze van de wetgever om voor de belastingheffing aan te sluiten bij het realisatiemo-
ment.

1598 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.3.2. Zie ook Ceelen 2008 (interview opgenomen 
in bijlage III).
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lateerd’. Het tweede argument is dat wel. Dat zich continuïteitsproblemen voordoen als 
gevolg van de eindafrekening bij overlijden, staat echter onvoldoende vast. Zo dit wel het 
geval is, dwingt dat nog niet tot de invoering van een doorschuifregeling.

10.4 RECHTVAARDIGING INVOERING DOORSCHUIFREGELING BIJ 
LEVEN

10.4.1 Inleiding

Om te kunnen beoordelen of voor de doorschuifregeling bij leven een afdoende rechtvaar-
diging bestaat, zal in § 10.4.2 eerst kort de doelstelling en de chronologische ontwikkeling 
van deze doorschuifregeling worden gegeven. Hieruit zal blijken dat er drie argumenten 
zijn gegeven ter rechtvaardiging van de doorschuifregeling. Dit is ten eerste het feit dat 
bij overlijden een doorschuifregeling bestaat, ten tweede dat de inkomstenbelastinghef-
fing kan leiden tot continuïteitsproblemen voor ondernemingen en ten derde dat de door-
schuifregeling bijdraagt aan de kwaliteit van de bedrijfsopvolging. Van deze drie argu-
menten wordt in § 10.4.3 onderzocht of zij een afdoende rechtvaardiging bieden voor de 
doorschuifregeling. Ik sluit deze paragraaf af met een korte conclusie in § 10.4.4.

10.4.2 Doelstelling en chronologische ontwikkeling doorschuifregeling bij leven

Met ingang van 1 januari 1965 is tegelijkertijd met de invoering van de doorschuifregeling 
bij overlijden in de winstsfeer ook een doorschuifregeling bij leven in de winstsfeer inge-
voerd.1599 Oorspronkelijk was deze doorschuifregeling niet in het wetsvoorstel opgeno-
men. Dit is alsnog gebeurd om te voorkomen dat de doorschuifregeling bij overlijden 
ertoe zou leiden dat met de bedrijfsopvolging zou worden gewacht totdat de ondernemer 
zou overlijden.1600 Daarbij werd in eerste instantie de eis gesteld dat ook commercieel de 
onderneming tegen de boekwaarde moest worden overgedragen. De reden was dat anders 
gerealiseerd inkomen niet zou worden belast bij het subject waar het thuishoort. Deze eis 
is op het laatste moment vervallen omdat doorschuiving anders alleen kon plaatsvinden 
indien de voortzetter werd bevoordeeld en de andere potentiële erfgenamen dus zouden 
worden benadeeld. Immers, een overdracht tegen boekwaarde in plaats van de waarde in 
het economische verkeer impliceert een bevoordeling van de voortzetter. Hierdoor zou de 
overdracht bij leven juist niet worden gestimuleerd.1601

De invoering van de doorschuifregeling bij leven in de winstsfeer is dus onlosmakelijk ver-
bonden met de invoering van de doorschuifregeling bij overlijden in de winstsfeer. Opval-
lend is dat de wetgever deze gedachtegang op dat moment niet heeft doorgetrokken naar 
de aanmerkelijkbelangsfeer. Pas met ingang van 2010 kan ook bij leven gebruik worden 

1599 Zie over de doelstelling van de doorschuifregeling bij leven ook § 3.3.4.3 (winstsfeer) en § 3.3.13.3 
(leven aanmerkelijkbelangsfeer).

1600 Dat dit ongewenste neveneffect niet ondenkbeeldig is, kan worden afgeleid uit het enquêteonder-
zoek. Fiscalisten geven aan in ruime mate te adviseren op een bedrijfsopvolging bij overlijden. 
Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.5.4.1. Uit dit onderzoek blijkt dat in de praktijk 
fiscalisten bewuster aansturen op een bedrijfsopvolging bij overlijden (51%) dan bij leven (22,8%), 
en dat zij dit voornamelijk doen vanwege de fiscale faciliteiten (bij overlijden 77,1% tegen 30% bij 
leven). Bijna de helft van de fiscalisten geeft aan vanwege de faciliteiten hun klanten te adviseren 
de bedrijfsopvolging uit te stellen tot overlijden. Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, 
§ 4.5.4.1. Hoewel niet uitdrukkelijk naar het ontbreken van een doorschuifregeling in de aanmer-
kelijkbelangsfeer bij leven is gevraagd, is het wel aannemelijk dat het ontbreken daarvan een 
grote rol heeft gespeeld.

1601 Aardema vindt aan de ene kant de uiteindelijke keuze van de wetgever dan ook een gelukkige 
keuze. Aan de andere kant vraagt hij zich naar mijn mening terecht af of de regeling naar haar 
strekking niet over haar doel heen schiet in die gevallen waarin de overdracht plaatsvindt aan een 
opvolgend kind, dat heel wel in staat is om in liquide vorm de koopsom te voldoen en dat ook 
doet. Aardema 1987, p. 30-31.
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gemaakt van een doorschuifregeling.1602 Overigens kan de doorschuifregeling in de aan-
merkelijkbelangsfeer alleen worden toegepast in geval van een gift, terwijl de doorschuif-
regeling bij leven in de winstsfeer zoals hiervoor aangegeven ook kan worden toegepast 
indien een tegenprestatie wordt ontvangen. Een en ander is inconsistent.

Met ingang van 2001 is de doorschuifregeling bij leven in de winstsfeer gewijzigd van een 
doorschuifregeling binnen de familie tot een doorschuifregeling die alleen kan worden 
toegepast in geval de onderneming wordt overgedragen aan een medeondernemer. Hier-
bij is vereist dat ten minste 36 maanden is samengewerkt. Met ingang van 2002 is de door-
schuifregeling in de winstsfeer ook opengesteld voor overdrachten aan werknemers die 
minimaal drie jaar in de objectieve onderneming werkzaam zijn. De in 2001 aangebrachte 
wijziging van een doorschuifregeling in de familiesfeer naar een doorschuifregeling in 
geval van een overdracht aan een medeondernemer is mede ingegeven vanwege de moge-
lijke strijd van art. 17 (oud) Wet IB 1964 met het gelijkheidsbeginsel.1603

De doorschuifregeling beoogt knelpunten bij de bedrijfsopvolging weg te nemen. Niet is 
aangegeven welke knelpunten dat zijn. Wel wordt in algemene zin aangegeven dat het 
niet afrekenen over de stille reserves een rente- en liquiditeitsvoordeel voor de koper kan 
opleveren en daardoor de bedrijfsopvolging kan vergemakkelijken.1604 Het lijkt er dan 
ook op dat het rente- en liquiditeitsnadeel dat wordt geleden als een knelpunt werd 
beschouwd. Met betrekking tot de wijziging van de doorschuifregeling in 2001 is, overi-
gens zonder bewijsvoering, aangegeven dat de participatie van de overdrager gedurende 
de driejaarsperiode een gunstig effect kan hebben op de vermogenspositie van de onder-
neming en dat de doorschuifregeling kan bijdragen aan een kwalitatief betere bedrijfsop-
volging.1605 Met name aan dit laatste aspect is veel aandacht besteed. Hieruit zou kunnen 
worden afgeleid dat de kwaliteit van de bedrijfsovername als een belangrijk knelpunt 
werd gezien en dat de doorschuifregeling dit knelpunt beoogt weg te nemen. Veeleer lij-
ken echter budgettaire redenen aan de beperking tot overdrachten aan medeonderne-
mers en werknemers ten grondslag te liggen; voor een generieke doorschuifregeling ont-
brak eenvoudigweg budgettaire dekking.1606 Het lijkt er op dat vervolgens de motivering 
voor de aangebrachte beperkingen ‘erbij is gezocht’.1607 Een gevolg van de aangebrachte 
wijzigingen is dat het verband tussen de doorschuifregeling bij leven en de doorschuifre-
geling bij overlijden is verbroken. Dit is de reden waarom de Raad van State een negatief 
advies heeft uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen wijziging van de doorschuif-
regeling in de winstsfeer met ingang van 2001. Naar de mening van de Raad bestond de 
grond voor de invoering van de doorschuifregeling tijdens leven binnen de familie anno 

1602 In de literatuur is veelvuldig geopperd om een doorschuifmogelijkheid naar analogie van art. 17 
(oud) Wet IB 1964 in te voeren. Zie o.a. Van Arendonk 1997, p. 7; Blokland 1999, p. 163; Doornebal 
& Rijkers 1996, § 7; S.A. Stevens 2005b en Stubbé 2008, § 4. Gezien het ondernemingskarakter van 
het huidige aanmerkelijkbelangregime had een zodanige regeling bij de invoering van het 
nieuwe aanmerkelijkbelangregime in 1997 ook voor de hand gelegen, althans voor zover de bv 
een materiële onderneming drijft. Rijkers 1996, p. 269 en Hoogeveen 2000a, § 5.1.2.

1603 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 8. In de literatuur bestond op grond van het arrest 
HR 26 maart 1997 BNB 1997/186 nauwelijks twijfel, dat art. 17 (oud) Wet IB 1964 in strijd zou zijn 
met het gelijkheidsbeginsel. Zie Brink 1997, § 2.3; Hofstra & Stevens 1998, p. 315 en Kavelaars-
Niekoop & Labohm 1997. Zie ook Zwemmer in zijn noot bij het arrest BNB 1997/186. Gegeven de 
motivering van de wetgever bij de invoering van de doorschuifregeling bij leven is het echter ook 
niet ondenkbeeldig dat de rechter zou hebben geoordeeld dat de wetgever binnen zijn beoorde-
lingsvrijheid is gebleven door de doorschuifregeling te beperken tot potentiële erfgenamen en 
verkrijgers krachtens huwelijksvermogensrecht.

1604 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 20.
1605 Bij de ambtelijke evaluatie van de Wet IB 2001 in 2005 heeft de doorschuifregeling van art. 3.63 

Wet IB 2001 overigens geen aandacht gekregen. Gegeven de titel van § 1.2.7.3, te weten ‘Flexibi-
liteit en continuïteit onderneming’ is het op zijn minst bijzonder te noemen dat de doorschuifre-
geling daar niet aan de orde is gekomen. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 375, nrs. 1-2, p. 25-26.

1606 Zie uitgebreider § 3.3.4.3.5.
1607 Zie voor een kritische beschouwing ter zake Jansen 2000.
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2001 nog steeds, gegeven het feit dat bij overlijden ook een doorschuifregeling bestaat. De 
staatssecretaris heeft daarop aangegeven dat de voorgestelde doorschuifregeling in de 
winstsfeer ook kan worden gebruikt binnen de familiesfeer. Hierbij past het volgens hem 
om dezelfde voorwaarden te stellen aan een opvolger binnen de familie als aan een opvol-
ger die geen familielid is.1608

De doorschuifregeling bij leven in de aanmerkelijkbelangsfeer die met ingang van 1 janu-
ari 2010 is ingevoerd, komt volgens de wetgever tegemoet aan een lang geuite wens van-
uit de praktijk. Verder moet de doorschuifregeling voorkomen dat de bedrijfsopvolging 
wordt uitgesteld tot het overlijdensmoment. De doorschuifregeling bij leven wordt nodig 
geacht om een evenwichtige behandeling van schenken en vererven van aanmerkelijkbe-
langaandelen te bewerkstelligen.1609 De doorschuifregeling staat echter alleen open voor 
overdrachten aan werknemers. Het ligt niet direct voor de hand dat aandelen veelvuldig 
zullen worden geschonken aan een werknemer, tenzij tussen de schenker en de begif-
tigde ook een andere (familie)relatie bestaat. De beperking tot schenkingen aan werkne-
mers kan dan ook niet zozeer worden verklaard vanuit de evenwichtige behandeling tus-
sen overdrachten bij leven en overlijden, maar in een evenwichtige behandeling tussen 
doorschuifregelingen in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer (rechtsvormneu-
trale bedrijfsopvolging). Een en ander heeft tot gevolg dat enerzijds een verband bestaat 
tussen de doorschuifregelingen bij leven en de doorschuifregelingen bij overlijden, terwijl 
anderzijds vanwege de gestelde eisen aan de voortzetter niet geheel recht wordt gedaan 
aan dit verband.

10.4.3 Beoordeling gegeven argumenten

Uit de vorige paragraaf blijkt dat er drie argumenten zijn gegeven ter rechtvaardiging van 
de doorschuifregeling bij leven. Dit is ten eerste het feit dat bij overlijden een doorschuif-
regeling bestaat. In § 10.3 hiervoor heb ik de conclusie getrokken dat de doorschuifrege-
ling bij overlijden onvoldoende is gerechtvaardigd. Daarmee vervalt de reden voor de 
invoering van de doorschuifregeling bij leven.1610 Ten tweede moet de doorschuifregeling 
leiden tot de verbetering van de continuïteitproblemen van ondernemingen. Dit argu-
ment is ook gegeven ter zake van de doorschuifregeling bij overlijden en is weerlegd in 
§ 10.3.4. Ten derde hebben de eisen aan de voortzetter ten doel om de vermogenspositie 
van de onderneming (overdracht aan een medeondernemer) en de kwaliteit van de 
bedrijfsopvolging te verbeteren. Wat van de beoogde doelstellingen door de wetgever ook 
zij, zij dwingen niet tot de invoering van een doorschuifregeling.1611 Hierdoor kunnen zij 
niet leiden tot een rechtvaardigingsgrond voor de invoering daarvan.

10.4.4 Conclusie

In § 10.3 is geconcludeerd dat de noodzaak voor de invoering van de doorschuifregeling 
bij overlijden onvoldoende aannemelijk is gemaakt. Aangezien de doorschuifregeling bij 
overlijden niet noodzakelijk is, kan de doorschuifregeling bij leven dat ook niet zijn voor 
zover zij haar grond vindt in het bestaan van een doorschuifregeling bij overlijden. Omdat 
dit verband ontbreekt voor overdrachten aan medeondernemers en werknemers die geen 
potentiële erfgenamen zijn, is afzonderlijk onderzocht of de doorschuifregelingen bij 
leven voor die gevallen wel afdoende zijn gemotiveerd. Dit blijkt ook niet het geval te zijn.

1608 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 22. Zie ook Kamerstukken I, 2000-2001, 27 209, 
nr. 89b, p. 4-5.

1609 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 3.
1610 Indien echter een doorschuifregeling bij overlijden bestaat, mag een doorschuifregeling bij leven 

niet ontbreken. Zie uitgebreid Hoogeveen 2004, § 4.2.3 en § 4.2.4. Zie ook Doornebal & Rijkers 
1996, § 10.2 en Rijkers 2009b, § 12.

1611 Naar mijn mening zouden de eisen niet moeten worden gesteld. Hierop wordt ingegaan in § 15.3 
en § 15.4.4.
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10.5 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is onderzocht of de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in overeenstem-
ming zijn met het draagkrachtbeginsel. Het draagkrachtbeginsel ligt ten grondslag aan de 
inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten die op 
het draagkrachtbeginsel en dus op het gelijkheidsbeginsel een inbreuk maken, zijn voor 
de inkomstenbelasting de doorschuifregelingen en de kwijtschelding van de conserve-
rende aanslag en voor de schenk- en erfbelasting de vrijstellingen. Voor een dergelijke 
inbreuk moet een afdoende rechtvaardiging bestaan.

Met betrekking tot de kwijtschelding van de conserverende aanslag heb ik reeds in hoofd-
stuk 7 geconcludeerd dat daarvoor geen afdoende rechtvaardiging bestaat. Deze recht-
vaardiging ontbreekt ook voor de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting (zie hoofd-
stuk 9). In dit hoofdstuk is met name onderzocht of voor de inbreuk die de doorschuifre-
gelingen maken op het draagkrachtbeginsel een afdoende rechtvaardiging bestaat.

De noodzaak voor de invoering van de doorschuifregelingen bij overlijden is gemotiveerd 
met de volgende drie argumenten:
1. de afrekeningsfictie bij overlijden dient ter voorkoming van een heffingslek, zodat 

tegen doorschuiven van de claim geen bezwaar bestaat;
2. de verbetering van de continuïteit van ondernemingen, en
3. het voorkomen van een onereuze belastingdruk bij overlijden.

Geen van deze drie argumenten biedt een afdoende rechtvaardiging voor de gemaakte 
inbreuk op het draagkrachtbeginsel. Het eerste argument is niet ‘welvaartgerelateerd’ en 
overigens onjuist. Een – fictieve – afrekening bij overlijden past volledig in de ‘totaalwinst-
gedachte’ op basis waarvan de heffing van IB-ondernemers en ‘AB-ondernemers’ plaats-
vindt. Een dergelijke afrekening is nodig om te komen tot een coherent systeem. Het 
enkele feit dat de claim door de afrekening behouden blijft, betekent nog niet dat er dus 
geen bezwaar bestaat om de claim door te schuiven. De afrekening kan wel leiden tot 
liquiditeitsproblemen voor ondernemingen, zodat daarin wellicht een rechtvaardiging 
kan worden gevonden. Dat zich als gevolg van de afrekening bij overlijden continuïteits-
problemen voordoen, is echter onvoldoende aannemelijk gemaakt. Bovendien dwingt het 
oplossen van liquiditeitsproblemen niet tot de invoering van een doorschuifregeling. Het 
derde argument is evenmin valide. Dat de afrekening bij overlijden zou leiden tot een one-
reuze belastingdruk is niet aannemelijk aangezien destijds het tarief 20% bedroeg. Boven-
dien is het argument niet welvaartgerelateerd en bovendien onjuist. In absolute zin kan 
weliswaar sprake zijn van een hoog bedrag aan verschuldigde belasting, in relatieve zin is 
dat niet het geval. Immers, een en ander is inherent aan de wijze waarop het jaarinkomen 
bij een IB-ondernemer en een AB-ondernemer wordt bepaald. Dat op grond van het reali-
satiebeginsel en het reële stelsel de waardeaanwas niet jaarlijks tot het inkomen wordt 
gerekend, is geen reden om vervolgens bij overlijden te stellen dat de belastingdruk te 
hoog is.

Met betrekking tot de doorschuifregelingen geldt dat aangezien een doorschuifregeling 
bij overlijden niet noodzakelijk is, een doorschuifregeling bij leven dat ook niet kan zijn 
omdat deze hun – oorspronkelijke – grond vinden in het bestaan van een doorschuifrege-
ling bij overlijden. Het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsopvolging is verder geen 
reden om een doorschuifregeling in te voeren.

Aangezien de noodzaak voor het treffen van doorschuifregelingen niet vaststaat, is de 
inbreuk op het draagkrachtbeginsel onvoldoende gerechtvaardigd. Een uitgebreid onder-
zoek naar de effectiviteit en de proportionele doelmatigheid van de doorschuifregelingen 
heeft daarom in dit hoofdstuk niet meer plaatsgevonden. Bij de beleidsanalytische evalu-
atie zal aan deze aspecten van de doorschuifregelingen wel aandacht worden besteed. 
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Hieruit zal blijken dat de doorschuifregelingen niet effectief zijn, onder andere omdat zij 
afhankelijk zijn van de omvang van de verschuldigde belasting. Op de doel-middelrelatie 
tussen de doorschuifregeling en de beoogde vermindering van de liquiditeitsproblemen 
en de verbetering van de financieringspositie wordt nader ingegaan in § 15.2. Tevens zal 
blijken dat aan de doorschuifregelingen enige neveneffecten kleven, zodat zij ook om die 
reden niet effectief zijn (§ 15.4). Met betrekking tot de proportionele doelmatigheid is het 
aannemelijk, zoals in dit hoofdstuk al is aangegeven, dat als er een fiscale maatregel 
getroffen zou moeten worden, volstaan zou kunnen worden met een betalingsregeling. 
Zie ook § 15.5. Verder bestaat er reeds een aantal niet-belastinggerelateerde kredietfacili-
teiten. In hoeverre daarnaast nog fiscale maatregelen zouden moeten bestaan ter voorko-
ming van mogelijke financieringsproblemen, wordt onderzocht in hoofdstuk 13. Hieruit 
zal onder andere blijken dat een niet-belastinggerelateerde kredietmaatregel de meest 
effectieve en proportioneel doelmatige oplossing is voor het voorkomen van financie-
ringsproblemen bij een bedrijfsopvolging. Ook om deze redenen zouden de doorschuifre-
gelingen moeten vervallen.
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11 Onderlinge afstemming

11.1 INLEIDING

De tweede kwaliteitseis die bij de juridische toets van de bedrijfsopvolgingswetgeving aan 
de orde komt, is de eis dat de fiscale regels met betrekking tot bedrijfsoverdrachten onder-
ling op elkaar moeten zijn afgestemd (zie uitgebreider § 2.2.2). Op voorhand is duidelijk 
dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet op elkaar zijn afgestemd. Dat geen afstem-
ming bestaat, is een van de vertrekpunten van dit onderzoek geweest (§ 1.1.3) en is verder 
gebleken uit de beschrijving van de faciliteiten in hoofdstuk 3. Het onderzoek zal zich dan 
ook richten op de vraag of, en zo ja, op welke wijze tot betere afstemming kan worden 
gekomen. Dit zal plaatsvinden aan de hand van de volgende drie onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de oorzaken van de afstemmingsverschillen?
2. Leiden deze oorzaken tot een rechtvaardigingsgrond voor de bestaande afstemmings-

verschillen?
3. Welke maatregelen kunnen worden getroffen om meer onderlinge afstemming te rea-

liseren?

Om tot een beantwoording van de onderzoekvragen te kunnen komen, zullen in § 11.2 
eerst de afstemmingsverschillen op hoofdlijnen worden besproken. In § 11.3 zal vervol-
gens worden aangegeven dat de mening om de bedrijfsopvolgingswetgeving te stroomlij-
nen breed wordt gedragen in de literatuur. De stroomlijning is ook diverse malen aan de 
orde gekomen tijdens de parlementaire behandeling. Hierop wordt ingegaan in § 11.4. In 
§ 11.5 zullen enige oorzaken worden gegeven voor het ontbreken van de afstemming. Van 
deze oorzaken wordt onderzocht of zij een rechtvaardiging opleveren voor het gebrek aan 
onderlinge afstemming. Tevens zal in die paragraaf worden aangegeven of nadere afstem-
ming wenselijk en mogelijk is. Ik sluit dit hoofdstuk af met een korte conclusie in § 11.6.

11.2 BESPREKING VAN DE AFSTEMMINGSVERSCHILLEN OP 
HOOFDLIJNEN

11.2.1 Inleiding

Er bestaan veel afstemmingsverschillen binnen de bedrijfsopvolgingswetgeving. Ik heb er 
niet voor gekozen om ieder bestaand verschil tot in detail bloot te leggen. Dat de afstem-
mingsverschillen bestaan, is een vaststaand gegeven. Naar mijn mening is het op deze 
plaats voldoende om deze afstemmingsverschillen op hoofdlijnen te bespreken. Bij deze 
bespreking worden vijf soorten afstemmingsverschillen onderscheiden. Dit zijn:
1. de wijze van faciliëren;
2. de bedrijfsopvolging bij leven en bij overlijden;
3. de bedrijfsopvolging in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer;
4. de voorwaarden om voor de faciliteiten in aanmerking te komen; en
5. de gehanteerde definities.

Deze vijf soorten afstemmingsverschillen overlappen elkaar deels. Zo zijn er verschillen 
in voorwaarden (afstemmingsverschil 4) die gelden bij overlijden en bij leven (afstem-
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mingsverschil 2). Een ander voorbeeld is de overlap tussen afstemmingsverschillen 4 en 
5. Voor een aantal faciliteiten is bijvoorbeeld het ondernemingsvermogen dat voor de faci-
liteiten kwalificeert anders gedefinieerd. Dit verschil valt zowel onder afstemmingsver-
schil 4 als onder afstemmingsverschil 5.

In de volgende vijf subparagrafen zal ik de genoemde afstemmingsverschillen kort 
bespreken waarbij ik niet de intentie heb om uitputtend te zijn. Het gaat er meer om dat 
duidelijk is wat met het afstemmingsverschil wordt bedoeld en wat een mogelijke conse-
quentie is van het geconstateerde afstemmingsverschil. Ik sluit deze paragraaf af met een 
korte conclusie in § 11.2.7.

11.2.2 Verschillen in wijze van faciliëren

De soorten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten waar de wetgever het meeste gebruik van 
maakt, zijn vrijstellingen, doorschuifregelingen en betalingsregelingen. Opvallend is dat 
niet iedere bedrijfsopvolging op dezelfde wijze wordt gefacilieerd. Indien bijvoorbeeld 
een holding de aandelen in de werkmaatschappij verkoopt tegen een lagere waarde dan 
de waarde in het economische verkeer kan ter zake van de dientengevolge verschuldigde 
aanmerkelijkbelangheffing over de dividenduitkering geen gebruik worden gemaakt van 
de doorschuifregeling van art. 4.17c Wet IB 2001. Dit is wel mogelijk bij een schenking 
van aandelen in een werkmaatschappij die direct worden gehouden. Vanwege het feit dat 
in het eerste geval geen sprake is van een vervreemdingsvoordeel maar van een regulier 
voordeel en omdat de bedrijfsoverdrager ook andere mogelijkheden openstaan om de 
bedrijfsopvolging op andere wijze gestalte te geven, heeft de wetgever de doorschuifrege-
ling niet van toepassing verklaard voor deze situatie.1612 De faciliteiten voor de schenkbe-
lasting zijn daarentegen wel van toepassing.1613 Het feit dat sprake is van een regulier 
voordeel in plaats van een vervreemdingsvoordeel is voor de faciliteiten van de schenk- en 
erfbelasting dus geen reden om de faciliteiten niet te verlenen. Dat belastingplichtigen 
thans bijna worden gedwongen om de holdingvennootschap eerst juridisch te splitsen, 
zodat de aandelen in de holding inclusief de werkmaatschappij alsnog kunnen worden 
geschonken, is onwenselijk.1614 Art. 4.17c Wet IB 2001 zou naar mijn mening dan ook 
moeten worden opengesteld voor deze situatie.1615 Een tweede voorbeeld betreft het geval 
dat de doorschuifregeling in de winstsfeer ook van toepassing is indien een tegenprestatie 
wordt ontvangen, terwijl dit niet aan de orde is in de aanmerkelijkbelangsfeer. Ten slotte 
kan worden gewezen op de inhoudelijke verschillen die optreden bij de betalingsregelin-
gen. Deze verschillen zowel qua ingangsdatum (dag na het kalenderjaar waarin de 
bedrijfsopvolging heeft plaatsgevonden versus zes weken na dagtekening van de aanslag), 
qua rente (rentedragend versus renteloos), qua maximale uitstelperiode (tien jaar of duur 
van de schuldovereenkomst met een maximale duur van tien jaar), qua gehanteerde beta-
lingstermijnen (periodiek of één lange termijn), qua doelmatigheidsgrens (minimale 

1612 Zie o.a. Kamerstukken II 2009-2010, 32 129, nr. 4, p. 12, Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 8, 
p. 7-8 en Kamerstukken I, 2009-2010, 32 128 enz., nr. E, p 4-5. Voor deze situatie is een betalings-
regeling in het leven geroepen (art. 25, lid 11, IW 1990). 

1613 Voor de schenkbelasting is dit geregeld via een goedkeuring in een beleidsbesluit (laatstelijk 
besluit van de staatssecretaris van Financiën van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M, Stcrt. 13 april 
2011, nr. 6416, NTFR 2011/1142). Hoewel dus geen sprake is van wetgeving, meen ik dat ook 
afstemming op beleidsniveau moet plaatsvinden om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseis.

1614 Hierbij is het overigens opvallend dat de voorgenomen vervreemding van de aandelen in de hol-
ding de toepassing van de doorschuifregeling voor de juridische fusie niet in de weg staat. Uit-
drukkelijk is aangegeven dat de splitsing niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of 
uitstellen van belastingheffing, zoals art. 3.56, lid 4, Wet IB 2001 en art. 3a, lid 2, Wet DB 1965 
eisen. Zie Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 47; Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, 
nr. 8, p. 7-8 en Kamerstukken II, 2009-2010, 32 128 enz., nr. E, p. 4-5. Dit is bijzonder aangezien 
ten tijde van de splitsing vaststaat dat de aandelen belastingvrij zullen worden geschonken aan 
de beoogde bedrijfsopvolger. In gelijke zin Heithuis 2010b, § 3.2.

1615 In gelijke zin Hoogwout 2010b, § 4.4.
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omvang belastingschuld € 2.269 versus geen doelmatigheidsgrens) en qua intrekkings-
gronden (de ene keer is het overlijden bijvoorbeeld wel als intrekkingsgrond aangemerkt 
en de andere keer niet). De betalingsregelingen zouden dus in ieder geval aan een harmo-
nisatieslag moeten worden onderworpen. Dit was ook toegezegd in het Rapport Bedrijfs-
overdracht 2004 (zie § 11.4.3 hierna), maar tot op heden heeft dat niet plaatsgevonden.

De meer principiële vraag die kan worden gesteld, is waarom er gebruik wordt gemaakt 
van verschillende soorten faciliteiten. Mede daardoor is een wirwar aan bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten ontstaan waarvoor steeds andere voorwaarden gelden.1616 Hierop wordt 
nader ingegaan in § 11.5.2.

11.2.3 Verschillen bij leven en overlijden

De bedrijfsopvolging kan zowel bij leven als door het overlijden van de ondernemer 
plaatsvinden. Het is belangrijk dat de faciliteiten die daarbij worden verleend niet in 
ruime mate verschillen. Indien dit wel het geval is, zou dit kunnen leiden tot economisch 
irrationeel gedrag.1617 De onderneming wordt dan mogelijk niet overgedragen op het 
meest natuurlijke moment waarop dat zou moeten gebeuren, maar op het moment 
waarop de beste fiscale resultaten kunnen worden behaald.1618 Indien dat moment het 
overlijdensmoment is, is dat temeer ongewenst omdat een bedrijfsopvolging bij en door 
overlijden aan vele risico’s blootstaat.1619 Het verdient de voorkeur om reeds tijdens leven 
de opvolging te plannen en uit te voeren.1620 Hoewel de bedrijfsoverdracht bij leven de 
voorkeur verdient, valt de bedrijfsopvolging door overlijden overigens niet te vermijden. 
Zo is bij het – plotselinge – overlijden van een ondernemer de opvolging van het ene op 
het andere moment aan de orde. Dit betekent naar mijn mening dat de wetgever evenmin 
maatregelen zou moeten treffen die het gunstiger maken om de bedrijfsopvolging bij 
leven door te voeren.1621 Naar mijn mening moet de wetgever zich niet via het treffen van 
fiscale faciliteiten bemoeien met het ‘beste’ overdrachtsmoment. Het is aan de onderne-

1616 Zie ook Albregtse & Tigelaar-Klootwijk 2008, p. 24.
1617 Van Rijn 2000, § 2. Hoogeveen 2005a, § 6.2. S.A. Stevens heeft in 2005 berekend dat het in geval 

van aanmerkelijkbelangaandelen slechts in uitzonderingsgevallen gunstiger was om bij leven de 
onderneming over te dragen. De oorzaak lag vooral in het ontbreken van een doorschuifregeling 
bij leven in de aanmerkelijkbelangsfeer. S.A. Stevens 2005b. Met ingang van 2010 is deze oorzaak 
vervallen.

1618 Uit het enquêteonderzoek blijkt dat in de praktijk fiscalisten bewuster aansturen op een bedrijfs-
opvolging bij overlijden (51%) dan bij leven (22,8%), en dat zij dit voornamelijk doen vanwege de 
fiscale faciliteiten (bij overlijden 77,1% tegen 30% bij leven). Bijna de helft van de fiscalisten geeft 
verder aan vanwege de faciliteiten hun klanten te adviseren de bedrijfsopvolging uit te stellen tot 
overlijden. Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.5.4.1. Hoewel niet uitdrukkelijk naar 
het ontbreken van een doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer bij leven is gevraagd, is 
het wel aannemelijk dat het ontbreken daarvan een grote rol bij de advisering heeft gespeeld.

1619 Volgens Burgerhart neemt de ondernemer die zijn bedrijfsopvolging bij leven niet regelt en deze 
overlaat aan de werking van het erfrecht een onverantwoord ondernemersrisico. Burgerhart 
2002, § 2.1. In gelijke zin Meussen die stelt dat het maatschappelijk wenselijk is om de bedrijfs-
opvolging al tijdens leven te regelen. Meussen 2005a, p. 709. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat 
in 55% van de gevallen ondernemers een testament hebben opgesteld met (mede) als motief het 
regelen van hun bedrijfsopvolging bij overlijden. In 45% van de gevallen gebeurt dat dus niet. Bur-
gerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 3.3.3.

1620 Zie hierover ook Burgerhart & Hoogeveen 2001 en Meussen 2005a, p. 707.
1621 Anders S.A. Stevens 2005a, § 7.2.2. Hij stelt voor om in geval van aanmerkelijkbelangaandelen 

altijd af te rekenen en daarbij uitstel te verlenen waarbij de inkomstenbelasting in tien termijnen 
moet worden voldaan. Indien de aanmerkelijkbelanghouder echter overlijdt en daarbij de leeftijd 
van 65 jaar nog niet heeft bereikt, zou de claim doorgeschoven moeten kunnen worden of zou 
twintig jaar uitstel moeten worden verleend. Extra faciliteiten zijn naar zijn mening gerechtvaar-
digd omdat in dat geval het overlijden onvoorzien is.
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mer om te bepalen wat het meest gunstige moment is en niet aan de wetgever.1622 Iets 
anders is dat uit onderzoek is gebleken dat de ondernemer veelal te lang wacht met het 
plannen van zijn bedrijfsopvolging (§ 5.3.3.3). Naar mijn mening is het beleid dat vanuit 
de overheid wordt gevoerd om ondernemers bewuster te maken dat zij op tijd met hun 
bedrijfsopvolging moeten starten juist (§ 5.3.3.4). Het treffen van fiscale maatregelen is 
naar mijn mening daarvoor echter geen geschikt middel, omdat dit de neutraliteit tussen 
een bedrijfsopvolging bij overlijden en bij leven te veel zou doorkruisen.

Door de invoering van de doorschuifregeling bij leven in de aanmerkelijkbelangsfeer 
heeft de wetgever een belangrijk verschil tussen de faciliteiten bij leven en bij overlijden 
weggenomen. Een nog bestaand verschil is dat bij overlijden in de aanmerkelijkbelang-
sfeer geen betalingsregeling bestaat, terwijl er bij leven wel een betalingsregeling geldt. 
Hoewel dit verschil niet groot is, is het wel wenselijk dat het wordt weggenomen.

Overigens kan ook bij gelijke maar zeer ruime faciliteiten het effect ontstaan dat wordt 
gewacht met de overdracht tot het overlijdensmoment. Indien het onmogelijk is voor de 
ondernemer om de onderneming te schenken, bijvoorbeeld omdat de onderneming voor-
ziet in zijn pensioen, zal hij nog steeds gestimuleerd kunnen worden om de bedrijfsopvol-
ging uit te stellen tot het overlijdensmoment.1623 Een verkoop tijdens leven leidt immers 
tot een verlies van de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting. Dit zou er ook toe kun-
nen leiden dat niet tot verkoop aan een derde wordt overgegaan, ondanks dat dit wellicht 
vanuit de onderneming bezien de beste optie is (zie ook § 14.4.3.3).1624

11.2.4 Verschillen winstsfeer en aanmerkelijkbelangsfeer

De wetgever verleent fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten aan IB-ondernemers, medege-
rechtigden, aanmerkelijkbelanghouders en aan aanmerkelijkbelanghouders/terbeschik-
kingstellers. Niet iedere ‘ondernemer’ heeft echter recht op dezelfde faciliteit. Een voor-
beeld hiervan is de toepassing van de doorschuifregeling bij leven. Deze doorschuifrege-
ling is in de aanmerkelijkbelangsfeer alleen van toepassing in geval van een gift (art. 4.17c 
Wet IB 2001), terwijl de IB-ondernemer en de medegerechtigde ook van de doorschuifre-
geling gebruik kunnen maken indien de onderneming respectievelijk de medegerechtigd-
heid wordt overgedragen tegen een tegenprestatie (art. 3.63 Wet IB 2001).1625 De aanmer-
kelijkbelanghouder/terbeschikkingsteller kan helemaal geen gebruikmaken van een 
doorschuifregeling bij leven. Een andere oorzaak is dat de definitie van het te kwalificeren 
ondernemingsvermogen niet steeds hetzelfde is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan het feit dat in de aanmerkelijkbelangsfeer beleggingsvermogen kan kwalificeren voor 

1622 Vanwege het onvoorziene overlijdensmoment zou de ondernemer zijn eigen verantwoordelijk-
heid moeten nemen met betrekking tot het regelen van zijn bedrijfsopvolging. In ieder geval zal 
hij in zijn testament maatregelen moeten treffen met betrekking tot de bedrijfsopvolging.

1623 Zie ook § 14.2.3.
1624 In gelijke zin S.A. Stevens 2005a, § 7.2.3. Hij stelt voor om de vordering die als gevolg van de ver-

koop ontstaat voor de toepassing van de faciliteiten aan te merken als ondernemingsvermogen. 
Eerder heb ik zijn voorstel onderschreven. Zie Hoogeveen 2005a, § 6.5. Daarmee zijn de verschil-
len die kunnen leiden tot economisch irrationeel gedrag echter niet (volledig) weggenomen. De 
eventuele stimulans om de onderneming aan een familielid over te dragen in plaats van deze te 
verkopen aan een derde, die wellicht meer geschikt is om de onderneming te leiden, is hiermee 
niet opgelost. In zoverre zou de wetgever eigenlijk ook geen maatregelen moeten treffen die de 
bedrijfsopvolging krachtens schenking of erfrecht meer en veel ruimer faciliëren dan die bij ver-
koop. Dit is echter wel het geval. Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 16.

1625 Bij de medegerechtigde wordt voor de toepassing van de doorschuifregeling niet de eis gesteld dat 
de medegerechtigdheid een voortzetting vormt van een eerder voor zijn rekening door hem als 
ondernemer gedreven IB-onderneming. Deze eis wordt wel gesteld voor de aftrek van lijfrentepre-
mies bij een stakingslijfrente (art. 3.129, lid 4, Wet IB 2001) en voor de toepassing van de facilitei-
ten voor de schenk- en erfbelasting (art. 35c, lid 3, SW 1956). Dit is geen rechtsvormgerelateerd 
afstemmingsverschil, maar een verschil in definitie van een kwalificerende ondernemer.
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de toepassing van de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting, terwijl dat niet het geval 
is bij een IB-ondernemer. Een tweede voorbeeld is dat in geval van een IB-ondernemer een 
pand in gemengd gebruik volledig kwalificeert voor de toepassing van de faciliteiten voor 
de schenk- en erfbelasting, mits dit pand is geëtiketteerd als ondernemingsvermogen. 
Voor de aanmerkelijkbelanghouder/terbeschikkingsteller geldt echter dat het pand alleen 
kwalificeert voor zover het dienstbaar is aan de onderneming in de bv. De conclusie is dat 
de fiscale faciliëring van de bedrijfsopvolging niet volledig rechtsvormneutraal plaats-
vindt.

11.2.5 Verschillen in voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de faciliteiten moet aan bepaalde voorwaarden worden 
voldaan. Deze voorwaarden kunnen per faciliteit verschillen. Hierdoor kan de situatie 
zich voordoen dat bijvoorbeeld in het geval van een schenking van een onderneming de 
faciliteiten voor de inkomstenbelasting wel van toepassing zijn en die voor de schenkbe-
lasting niet, of andersom. Het komt zelfs voor dat wel aan de voorwaarden voor de ene 
faciliteit voor de inkomstenbelasting wordt voldaan, maar niet aan die voor de andere 
faciliteit voor de inkomstenbelasting. Een voorbeeld hiervan is de overdracht tegen schul-
digerkenning van een IB-onderneming aan een niet-werknemer of aan een niet-medeon-
dernemer. In deze situatie kan geen gebruik worden gemaakt van de doorschuifregeling 
van art. 3.63 Wet IB 2001, maar wel van de betalingsregeling van art. 25, lid 18 en 19, IW 
1990. Toch is sprake van een en dezelfde bedrijfsopvolging.

11.2.6 Verschillen in definities

De wetgever verleent fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten aan IB-ondernemers, medege-
rechtigden, aanmerkelijkbelanghouders en – incidenteel – aan aanmerkelijkbelanghou-
ders/terbeschikkingstellers. Niet iedere winstgenieter of iedere aanmerkelijkbelanghou-
der kan voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingswetgeving worden aangemerkt als 
ondernemer. Evenmin vormt zijn vermogen per definitie ondernemingsvermogen. Het 
feit dat bijvoorbeeld een aandeelhouder wordt belast in box 2, maakt hem niet per defini-
tie ondernemer in de zin van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.1626 De aanmerkelijkbe-
langheffing maakt bijvoorbeeld geen onderscheid tussen lichamen die wel en lichamen 
die geen onderneming drijven. Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
moet dit onderscheid wel worden gemaakt. De wetgever heeft dit – in meer en mindere 
mate – onderkend. Daartoe is voor iedere faciliteit bepaald wat voor die desbetreffende 
faciliteit onder een kwalificerende overdrager, het kwalificerende ondernemingsvermo-
gen en de kwalificerende voortzetter moet worden verstaan. De gehanteerde kwalificaties 
zijn echter niets steeds gelijk, zodat één wettelijke definitie van ‘de te kwalificeren 
bedrijfsopvolging’ niet bestaat. Mede hierdoor bestaan er rechtsvormgerelateerde afstem-
mingsverschillen (zie § 11.2.4). Er bestaan echter ook niet-rechtsvormgerelateerde ver-
schillen. Voorbeelden zijn de verplichte samenwerkingseis die wordt gesteld bij de door-
schuifregelingen bij leven in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer. Bij geen enkele 
andere faciliteit wordt deze eis gesteld. Evenmin hoeft bij de overige faciliteiten de onder-
neming te worden overgedragen aan een werknemer of aan een medeondernemer. Wel 
wordt bij de ouder-kind-broer-zusvrijstelling voor de overdrachtsbelasting de eis gesteld 
dat de verkrijging moet plaatsvinden door een bepaald familielid, terwijl dat voor geen 
van de andere faciliteiten een vereiste is. Een laatste voorbeeld dat hier kan worden 
genoemd, is dat voor de toepassing van de betalingsregelingen voor de inkomstenbelas-
ting in de aanmerkelijkbelangsfeer is vereist dat minimaal 5% van het geplaatste kapitaal 
wordt overgedragen. Voor de toepassing van de doorschuifregelingen en de faciliteiten 
voor de schenk- en erfbelasting wordt deze eis niet gesteld. Een verkrijging van een indi-

1626 In gelijke zin Freudenthal 2010, § 2.
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rect belang dat bij de schenker of erflater een indirect aanmerkelijk belang van minimaal 
0,5% vormde, is reeds voldoende om voor die faciliteiten te kwalificeren.

11.2.7 Conclusie

Er bestaan op diverse punten verschillen tussen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Uit-
gangspunt is dat meer afstemming moet plaatsvinden; de kwaliteitseis dwingt daartoe. De 
grondgedachte bij deze afstemming zou moeten zijn dat de voorwaarden waaronder een 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing is en de gebruikte definities, voor alle heffings-
wetten en voor de IW 1990, zo veel mogelijk hetzelfde zijn. Bovendien moeten, als tot fis-
cale faciliëring van bedrijfsopvolgingen wordt besloten, deze bedrijfsopvolgingen zo veel 
mogelijk op dezelfde wijze worden gefacilieerd. Ten slotte moeten er zo min mogelijk ver-
schillen bestaan tussen de faciliteiten bij leven en bij overlijden en die tussen de winst-
sfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer, omdat deze verschillen de effectiviteit van de facili-
teiten kunnen ondermijnen.

Ik hanteer uitdrukkelijk de term zo veel mogelijk. Het laat zich namelijk denken dat som-
mige verschillen niet kunnen worden weggenomen en/of dat het wegnemen van een ver-
schil ook niet gewenst is. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan mogelijk strengere eisen die 
worden gesteld in het geval een faciliteit tot afstel van heffing leidt in plaats van tot uit-
stel. Verder kan het verschil in rechtsgrond of karakter van een heffing en/of van een faci-
liteit mogelijk een rechtvaardiging opleveren voor een bestaand verschil en wellicht ook 
leiden tot een behoud van dat verschil. Dit wil dus niet zeggen dat een andere achtergrond 
en/of karakter per definitie een verschil rechtvaardigt, zoals de staatssecretaris suggereert 
in het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 (zie § 11.4.2.2). Onderzocht zal moeten worden 
waarom die andere achtergrond een andere invulling van de betreffende fiscale bedrijfs-
opvolgingsfaciliteit vergt.1627 Voor zover de verschillen niet zinvol te verklaren zijn, moe-
ten zij worden weggenomen. Hierop wordt nader ingegaan in § 11.5.

11.3 STROOMLIJNING IN DE LITERATUUR

In de literatuur bestaat overeenstemming over het feit dat er te veel fiscale regels bestaan 
ten aanzien van de bedrijfsopvolging en dat zij onvoldoende zijn geharmoniseerd. Vol-
gens Jansen is de versnippering van de regelgeving voor bedrijfsoverdrachten het belang-
rijkste knelpunt in de praktijk.1628 De onderlinge afstemming van de verschillende facili-
teiten in de verschillende heffingswetten en de IW 1990 komt volgens hem door de ver-
snippering in de knel. Hij vraagt om een integrale benadering van de 
bedrijfsopvolgingsproblematiek, waarbij alle regelingen inzake bedrijfsoverdrachten in 
de beschouwing zouden moeten worden betrokken. Meussen meent dat de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten ogen als een onoverzichtelijke lappendeken en dat de faciliteiten stroom-
lijning behoeven.1629 De verschillende faciliteiten zijn volgens hem niet goed op elkaar 
afgestemd en werken deels tegen elkaar in, in plaats van dat zij elkaar aanvullen.1630 Vol-
gens Heithuis is ook sprake van één grote lappendeken, die is verspreid over verschillende 
belastingwetten:1631

‘Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Er zijn wel fiscale facili-
teiten om de bedrijfsoverdracht fiscaal soepel te laten verlopen, maar de voor-
waarden voor deze faciliteiten wijken nogal van elkaar af. Zonder goede advi-
seur kun je het wel vergeten.’

1627 In gelijke zin Essers 2006, § 2.3.
1628 Jansen 2005a, § 7.2. Zie ook Jansen 2005b, § 3.9 en Jansen & Kommers 2003, D7.
1629 Meussen 2005a, p. 703.
1630 Meussen 2005a, p. 709.
1631 Heithuis 2006.
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Kavelaars stelt dat er bij een bedrijfsoverdracht te veel fiscale hordes genomen moeten 
worden.1632 Dit is volgens hem te wijten aan het feit dat de verschillende regelingen die 
bij een overname van belang zijn slecht op elkaar zijn afgestemd wat betreft voorwaarden 
en de termijnen die in acht moeten worden genomen. Naar zijn mening zou er al veel 
gewonnen zijn indien de verschillende regelingen geüniformeerd zouden worden. Essers 
meent dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten een erg verbrokkelde en onsamenhan-
gende indruk maken.1633 Volgens hem bestaat er behoefte aan een integrale, samenhan-
gende benadering van de fiscale bedrijfsopvolgingsproblematiek. Ook ik heb reeds eerder 
aangegeven dat de faciliteiten zo veel mogelijk eenduidig zouden moeten zijn geformu-
leerd en dat versnippering zou moeten worden voorkomen.1634

11.4 STROOMLIJNEN VAN DE BEDRIJFSOPVOLGINGSWETGEVING EN 
DE POLITIEK

11.4.1 Inleiding

Een belangrijke oorzaak van de versnippering binnen de fiscale bedrijfsopvolgingswetge-
ving is de politieke druk op de invoering van steeds weer nieuwe faciliteiten.1635 De 
bedrijfsopvolging, en dan met name de fiscale faciliteiten daarvoor, staat bij veel partijen 
hoog op de politieke agenda. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een faciliteit bij amen-
dement wordt ingevoerd,1636 dat onder druk van de Tweede Kamer een faciliteit op het 
laatste moment wordt verruimd terwijl de noodzaak daarvoor volgens de staatssecretaris 
ontbreekt,1637 of dat de faciliteit door een amendement een andere inhoud krijgt.1638 Bij 
deze wijzigingen wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de afstemming met andere 
reeds bestaande faciliteiten. Opmerkelijk is dat dezelfde Tweede Kamer tegelijkertijd 
druk uitoefent om de faciliteiten meer te stroomlijnen. In 2002 is bijvoorbeeld een motie 
ingediend waarin wordt gevraagd om een integrale visie met betrekking tot bedrijfsopvol-
gingen.1639 De staatssecretaris op zijn beurt heeft bij herhaling aangegeven dat harmoni-
satie niet nodig is vanwege het feit dat geen sprake is van een knelpunt in de praktijk. 
Bovendien is stroomlijning volgens hem niet mogelijk mede vanwege het verschil in 
karakter van de heffingen en het verschil in aard van de faciliteiten.1640 Hierop wordt 
ingegaan in § 11.4.2. De staatssecretaris heeft wel aangegeven dat bijvoorbeeld naar (een 
synchronisatie van) de uitstelregelingen kan worden gekeken. Aan dit voornemen is tot 
op heden geen uitvoering gegeven (§ 11.4.3). In 2005 is vanuit de Tweede Kamer opnieuw 

1632 Kavelaars 2003.
1633 Essers 2006, § 2.3.
1634 Hoogeveen 2005a, § 6.3.2.
1635 In gelijke zin Jansen 2006, § 4.3; Meussen 2005a, p. 705. Zie over de mogelijke oorzaken nader 

§ 11.5.
1636 Een voorbeeld is de in 2005 ingevoerde betalingsregeling bij overdracht tegen schuldigerkenning 

in de winstsfeer (art. 25, lid 18 en 19, IW 1990). Voorgesteld was de driejaarstermijn van art. 3.63 
Wet IB 2001 te verkorten naar twee jaar. In plaats daarvan werd in een nieuw amendement van 
Van Vroonhoven-Kok een nieuwe betalingsregeling voorgesteld en aangenomen. Kamerstukken 
II, 2004-2005, 29 767, nrs. 42 en 60.

1637 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr. 14 en Kamerstukken I, 2004-2005, 29 767, nr. C. De vrij-
stelling voor de schenk- en erfbelasting werd verhoogd van 50% naar 75%, terwijl de staatssecre-
taris van mening was dat een vrijstelling van 50% voldoende was.

1638 Bij de herziening van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk- en erfbelasting werd voor-
gesteld het vrijstellingspercentage te verhogen tot 90. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, 
p. 4-5. Bij amendement is uiteindelijk de vrijstelling gewijzigd in die zin dat thans een deel van 
de verkrijging wordt vrijgesteld tegen 100% (€ 1.006.000 per objectieve onderneming; cijfers 2011) 
en een deel tegen 83%. Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 79 (ter vervanging van amende-
ment nr. 53).

1639 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 607, nr. 49.
1640 Zie onder andere Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 4.2. Zie voor mijn kritiek daarop § 11.4.2.3.3. 

Hij merkt overigens verder nog op dat harmonisatie niet nodig is aangezien de versnippering van 
de regelgeving niet leidt tot knelpunten in de praktijk. Zie voor mijn kritiek hierop § 11.4.2.3.2.
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aangedrongen op een stroomlijning van de faciliteiten, maar ook dan reageert de staats-
secretaris afwijzend (§ 11.4.4). Hetzelfde is gebeurd bij de parlementaire behandeling van 
de Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008 (§ 11.4.5). Uiteindelijk zijn in 2010 
de doorschuifregelingen in de aanmerkelijkbelangsfeer en de faciliteiten voor de schenk- 
en erfbelasting wel op elkaar afgestemd (§ 11.4.6). Ik sluit deze paragraaf af met een korte 
conclusie in § 11.4.7.

11.4.2 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 en de versnippering

11.4.2.1 Inleiding
Kamerlid Van Vroonhoven-Kok heeft in 2002 een motie ingediend waarin zij vraagt om 
een integrale visie met betrekking tot bedrijfsopvolgingen.1641 De staatssecretaris heeft 
hierop gereageerd via het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004. Hierin geeft hij aan dat er 
geen reden bestaat om tot stroomlijning over te gaan en dat stroomlijning door de invoe-
ring van één soort faciliteit ook niet mogelijk is. In § 11.4.2.2 is het relevante deel van de 
reactie van de staatssecretaris integraal opgenomen, waarna ik in § 11.4.2.3 mijn kritiek 
geef op de reactie van de staatssecretaris.

11.4.2.2 Reactie staatssecretaris
In § 4.2 van het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 gaat de staatssecretaris in op de versnip-
pering van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving. Hij merkt daarover het volgende 
op:1642

‘Stroomlijning wenselijk?
Vanuit theoretische overwegingen zou het wenselijk kunnen zijn de genoemde 
versnippering tegen te gaan. Een stroomlijning van de faciliteiten zou boven-
dien voordelen kunnen hebben op het vlak van administratieve lasten, eenvoud 
en uitvoeringslasten. Elke verandering, dus ook een stroomlijning, gaat echter 
ook vaak gepaard met budgettaire effecten en verdeeleffecten. Een aanpassing 
vergt derhalve een afweging op al deze facetten. Belangrijk hierbij lijkt de vraag 
of een zekere mate van versnippering een probleem voor een bedrijfsover-
dracht is. Er zijn geen concrete signalen dat de versnippering bedrijfsoverdrach-
ten daadwerkelijk belemmert. Wel bestaat de indruk dat niet alle regelingen die 
recentelijk zijn ingevoerd, met name de uitstelregelingen, even bekend zijn, 
ook de voorwaarden in regelingen zijn niet altijd even bekend en soms moeilijk 
te doorgronden. Hiervoor zijn twee oplossingsrichtingen denkbaar: stroomlij-
ning en/of communicatie. Bij een stroomlijning kan vervolgens worden gedacht 
aan twee uitersten.

Stroomlijning via één generieke faciliteit...
Het ene uiterste zou bestaan uit één generieke (grondslagversmallende) facili-
teit in de inkomstenbelasting1643 waarbij alle huidige faciliteiten uit de inkom-
stenbelasting en de invorderingswet met betrekking tot bedrijfsoverdracht ver-
vallen. Dit zou een aanzienlijke vereenvoudiging met zich brengen. Wel zou de 
invoering van een dergelijke generieke regeling verdeeleffecten tot gevolg heb-
ben. Positieve verdeeleffecten zullen zich vooral voordoen bij die categorie 
belastingplichtigen die nu in beperkte mate gebruik kan maken van facilitei-
ten. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij bedrijfsbeëindiging. Negatieve effec-
ten zullen optreden in die situaties waarvoor nu “op maat” faciliteiten bestaan, 
bijvoorbeeld overlijdenssituaties en belastingplichtigen die gebruikmaken van 
de doorschuiffaciliteit. Ook lijkt één generieke faciliteit zich moeizaam te ver-

1641 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 607, nr. 49.
1642 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 4.2.
1643 ‘Voor de successiewet ligt dit anders aangezien deze alleen de bedrijfsopvolgingsregeling kent.’
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houden tot het eerder ingezette kabinetsbeleid om de continuïteit en dynamiek 
van ondernemingen te bevorderen.

of door gerichte uitstelfaciliteiten?
Het andere uiterste zou inhouden dat uitsluitend faciliteiten in de invorderings-
sfeer gelden en dat de faciliteiten in de heffingssfeer vervallen. In dat geval zou-
den alleen die belastingplichtigen een faciliteit krijgen die deze ook echt nodig 
hebben. Bij iedere bedrijfsoverdracht zou dan bekeken moeten worden of de 
desbetreffende belastingplichtige in aanmerking komt voor de uitstelfaciliteit. 
Hierbij is de gedachte dat de introductie van een middelentoets (liquiditeitspo-
sitie) bewerkstelligt dat enkel die belastingplichtigen een faciliteit krijgen die 
anders in liquiditeitsproblemen zouden dreigen te komen. In extremo zou dan 
voor alle gevallen van bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging een en dezelfde 
uitstelregeling gelden. Het moge duidelijk zijn dat de effecten van beide alter-
natieven in stroomlijning voor wat betreft de administratieve lasten, budget-
taire effecten, verdeeleffecten, eenvoud en uitvoeringslasten uiteen zullen 
lopen.’

Vervolgens wordt geconcludeerd dat:

‘Beide uitersten (...) in het licht van de hiervoor benoemde effecten niet haal-
baar [zijn] maar het is uiteraard een constant streven om in het kader van her-
zieningsoperaties e.d. te streven naar uniformering en vereenvoudiging van 
regelingen. (...).’

11.4.2.3 Kritiek op reactie staatssecretaris

11.4.2.3.1 Inleiding
Op de reactie van de staatssecretaris ten aanzien van de stroomlijning van de bedrijfsop-
volgingsfaciliteiten kan naar mijn mening om meerdere redenen het nodige worden afge-
dongen. In § 11.4.2.3.2 ga ik in op het argument dat slechts sprake zou zijn van een theo-
retisch probleem, zodat stroomlijning niet nodig is. In § 11.4.2.3.3 uit ik mijn kritiek op 
de onderzochte oplossingsrichtingen en de conclusies die daaruit zijn getrokken.

11.4.2.3.2 Geen theoretisch probleem en plicht om te stroomlijnen
De staatssecretaris geeft aan dat de versnippering slechts een theoretisch probleem is, 
omdat er geen concrete signalen zijn dat de versnippering de bedrijfsopvolgingen in de 
praktijk belemmert. Naar mijn mening is dit argument weinig overtuigend. Allereerst is 
daarbij van belang dat op grond van de nota Zicht op wetgeving en de Aanwijzingen voor 
de regelgeving 1992 de wetgever de plicht heeft om wettelijke bepalingen op elkaar af te 
stemmen indien deze zien op één beleidsterrein zoals in casu het geval is. De wetgever 
kan zich niet aan deze plicht onttrekken met de enkele stelling dat zich geen problemen 
in de praktijk (zouden) voordoen. Zoals de staatssecretaris aangeeft, zal afstemming 
bovendien voordelen hebben voor de administratieve lasten, eenvoud en uitvoeringslas-
ten. Ook vanwege deze voordelen moet de versnippering zo veel mogelijk worden wegge-
nomen. Overigens staat in een rapport van de Commissie uit 2003 nog dat Nederland voor-
nemens is om haar fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving te stroomlijnen:1644

‘Netherlands is planning to start streamlining all the tax measures regarding 
business transfers.’

1644 EC 2003 (Final report of the MAP 2002 project), p. 13. In het rapport is onderzocht in hoeverre 
lidstaten (geen) actie hebben ondernomen op eerdere voorstellen van de Europese Commissie en 
van de deskundigengroep bedrijfsoverdrachten van de EU met betrekking tot het wegnemen van 
knelpunten bij bedrijfsoverdrachten.

Hoogeveen.book  Page 373  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



374 Onderlinge afstemming

Verder is het naar mijn mening eerder aannemelijk dat de verschillen die bestaan tussen 
de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wel leiden tot fricties in de uitvoering, dan dat dit niet 
het geval zou zijn. Er is sprake van complexe wetgeving, hetgeen ten koste gaat van de 
rechtszekerheid.1645 Complexe wetgeving vraagt immers geregeld om nadere uitleg.1646 
Uit het enquêteonderzoek blijkt dat 87,3% van de fiscalisten van mening is dat de wetge-
ver voorrang moet geven aan een vereenvoudiging van de bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten.1647 Bijna 60% van de fiscalisten verwacht verder niet dat hun collega-fiscalisten vol-
doende op de hoogte zijn van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Mogelijk dat hierdoor een 
rechtsongelijkheid ontstaat tussen ondernemers, aangezien zij voor de toepassing van de 
bedrijfsopvolgingswetgeving veelal afhankelijk zullen zijn van de kennis van hun advi-
seur.1648 Het is mijn praktijkervaring dat de kennis van de adviseurs over de fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zeer verschillend van niveau kan zijn. Aangezien sprake is 
van een dunne werkstroom, kan de bedrijfsopvolging fiscaal eigenlijk niet goed worden 
geadviseerd zonder dat een specialist in de arm wordt genomen. Dit kan gepaard gaan met 
extra kosten.1649 Indien de kennis over de faciliteiten ontbreekt, bestaat ten slotte de kans 
dat zij niet worden gebruikt op de wijze waarvoor zij zijn bedoeld.1650 Hierdoor kan tevens 
de effectiviteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving worden ondermijnd. Ten slotte kan 
het verschil in voorwaarden tussen de diverse faciliteiten tot gevolg hebben dat met 
betrekking tot een en dezelfde bedrijfsopvolging de ene bedrijfsopvolgingsfaciliteit wel 
van toepassing is en de andere niet. In geval van schenking van aanmerkelijkbelangaan-
delen aan bijvoorbeeld een kind hoeft het kind voor de toepassing van de faciliteiten voor 
de schenkbelasting geen werknemer te zijn. Voor de toepassing van de doorschuifregeling 
in de aanmerkelijkbelangsfeer daarentegen moet hij wel werknemer zijn. Het is merk-
waardig dat de schenking van de aanmerkelijkbelangaandelen voor de toepassing van de 
ene faciliteit wordt gezien als een kwalificerende bedrijfsopvolging, terwijl dat voor de 
andere faciliteit niet het geval is.1651

11.4.2.3.3 Kritiek op de onderzochte oplossingsrichtingen
In het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 worden twee uiterste oplossingsrichtingen 
besproken. Dit zijn (1) een grondslagversmallende faciliteit in de inkomstenbelasting en 
(2) een gerichte betalingsregeling in de invorderingssfeer. Vervolgens wordt aangegeven 
dat stroomlijning niet mogelijk is vanwege de effecten die beide oplossingrichtingen met 
zich meebrengen. Ik heb zowel kritiek op de gegeven oplossingsrichtingen, als op de rede-
nen om deze oplossingsrichtingen vervolgens af te wijzen. Deze kritiek heb ik hierna 
puntsgewijs opgenomen.
1. Zoals hiervoor aangegeven worden slechts twee uitersten aan oplossingsrichtingen 

besproken. Niet valt in te zien waarom andere oplossingsrichtingen niet mogelijk zou-

1645 Zie ook de nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 30 
waar in algemene zin is aangegeven dat complexe wetgeving ten koste kan gaan van de rechtsze-
kerheid.

1646 Happé 1996, p. 31.
1647 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.5.1.
1648 In gelijke zin Niessen 1997, § 7.
1649 Om dezelfde reden zou dit ook tot uitvoeringsproblemen kunnen leiden bij de Belastingdienst.
1650 Zie ook de nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 30 

waar in algemene zin is aangegeven dat complexe wetgeving ten koste kan gaan van de doeltref-
fendheid van de wetgeving. In dit verband kan worden gewezen op een bijzondere uitkomst uit 
het enquêteonderzoek. De fiscalisten geven aan een voorkeur te hebben voor het gebruik van de 
betalingsregeling van art. 25, lid 9 (oud), IW 1990 (schenking of verkoop tegen schuldigerkenning 
van aanmerkelijkbelangaandelen) indien de overdracht plaatsvindt aan een derde. Dit is merk-
waardig aangezien art. 25, lid 9 (oud), IW 1990 slechts van toepassing was indien werd vervreemd 
aan een met name genoemd familielid. In het rapport is aangegeven dat deze uitkomst een indi-
catie kan zijn dat de adviseurs door de bomen het bos niet meer zien. Een andere mogelijkheid is 
dat zij een wenselijk antwoord hebben gegeven. Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, 
§ 4.4.6.

1651 Zie ook A.M.A. de Beer 2010, § 10.

Hoogeveen.book  Page 374  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Onderlinge afstemming 375

den zijn, zoals het verlenen van een betalingsregeling zonder dat een toets naar moge-
lijke liquiditeitsproblemen hoeft te worden aangelegd (zie ook punt 3 hierna).

2. Bij de beoordeling van de effecten van de twee gegeven mogelijke oplossingsrichtingen 
worden ook de effecten van bedrijfsbeëindigingen meegenomen. Deze effecten zijn 
aanleiding om van de twee mogelijkheden af te zien. De grondslagversmallende facili-
teit wordt afgewezen omdat dit tot een positief verdeeleffect zou leiden voor onderne-
mers die ‘nu’ slechts deels gebruik kunnen maken van de faciliteiten, bijvoorbeeld 
omdat zij hun bedrijf beëindigen. Tegelijkertijd zou een negatief verdeeleffect ont-
staan voor ondernemers die ‘nu’ gebruik kunnen maken van ‘op maat’-faciliteiten, 
zoals in geval van overlijden en voor ondernemers die gebruikmaken van de door-
schuiffaciliteiten. Naar mijn mening zijn de gegeven argumenten weinig overtuigend. 
Een bedrijfsbeëindiging zou van de faciliteiten kunnen worden uitgesloten of er zou 
een kleinere grondslagversmalling kunnen worden gegeven dan in geval van een 
bedrijfsopvolging. Waarom in geval van een grondslagversmallende faciliteit geen ‘op 
maat’-faciliteit zou kunnen worden gecreëerd voor overlijdensgevallen en doorschuif-
situaties is mij eveneens niet duidelijk. De motivering om niet over te gaan tot een 
grondslagversmallende faciliteit voor de inkomstenbelasting, deugt naar mijn mening 
niet.1652

3. Een gerichte uitstelfaciliteit wordt afgewezen omdat dan bij iedere bedrijfsopvolging 
beoordeeld zou moeten worden of men voor het uitstel in aanmerking komt. Wat ook 
zij van de eventuele uitvoeringsproblemen die daardoor zouden ontstaan – ik kom 
hierop terug in § 13.4.6 –, zouden deze mogelijke problemen voorkomen kunnen wor-
den door het uitstel altijd te verlenen in geval van een bedrijfsopvolging. Ook de hui-
dige faciliteiten worden verleend zonder dat wordt getoetst of de middelen om de 
belasting te betalen ontbreken.1653 Dat deze optie in het geheel niet wordt overwogen 
in het rapport wekt de indruk dat de politieke wil om de bestaande vrijstellingen en 
doorschuifregelingen te vervangen door betalingsregelingen niet aanwezig is.

4. Beide uitersten worden in het licht van de effecten voor de administratieve lasten, bud-
gettaire effecten, verdeeleffecten, eenvoud en uitvoeringslasten vervolgens niet haal-
baar geacht. Naar mijn mening had deze motivering specifieker gekund en opnieuw 
bekruipt mij het gevoel dat naar deze conclusie is toegewerkt. De wil lijkt te ontbreken 
om tot de invoering van een uniforme betalingsregeling over te gaan ten koste van het 
laten vervallen van vrijstellingen en doorschuifregelingen. Een deugdelijke motivering 
daarvoor ontbreekt.

11.4.3 Voornemen tot uniformering en synchronisatie van betalingsregelingen

Hoewel de staatssecretaris aan de ene kant afwijzend staat tegenover het stroomlijnen 
van de diverse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, ziet hij aan de andere kant toch mogelijkhe-
den om daarin verbeteringen aan te brengen:1654

‘(...) het is uiteraard een constant streven om in het kader van herzieningsope-
raties e.d. te streven naar uniformering en vereenvoudiging van regelingen. Er 
zijn ook minder vergaande vormen van stroomlijning denkbaar. Daarbij zou 
ook het zo veel mogelijk wegnemen van irritatoren een invalshoek kunnen 
zijn, bijvoorbeeld door te kijken naar (‘onverklaarbare’) verschillen in voor-
waarden tussen regelingen. Dit zou passen in de kabinetsdoelstelling om de 
administratieve lasten met 25% te verminderen. In dat verband past het ook om 
naar een vereenvoudiging van de bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet 

1652 Argumenten in de zin dat door een grondslagversmallende faciliteit strijd met het gelijkheidsbe-
ginsel en het draagkrachtbeginsel zou kunnen ontstaan, zouden meer voor de hand hebben gele-
gen.

1653 Behoudens art. 25, lid 9 en 11, IW 1990 waar de omvang van de beleggingen in de bv de toepassing 
van de betalingsregelingen kan frustreren.

1654 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 4.2.

Hoogeveen.book  Page 375  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



376 Onderlinge afstemming

te kijken. Daarnaast zou ook naar (een synchronisatie van) de beschreven uit-
stelregelingen gekeken kunnen worden.’

Van het streven naar uniformering is tot 2010 weinig terecht gekomen. Met betrekking 
tot een eventuele synchronisatie van de betalingsregelingen is eveneens weinig zichtbaars 
gebeurd. Sterker nog, met ingang van 2005 is in art. 25, lid 18 en 19, IW 1990 een nieuwe 
betalingsregeling aan het palet van faciliteiten toegevoegd, waarbij van enige integratie 
met bestaande betalingsregelingen en de voorwaarden die daarbij gelden geen sprake is. 
De versnippering van de regelgeving is hierdoor opnieuw toegenomen, met als groot 
nadeel dat bij het toch al gecompliceerde proces van bedrijfsoverdrachten nog een optie 
in overweging moet worden genomen.1655

11.4.4 Tweede Kamer dringt in 2005 opnieuw aan op meer afstemming

Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2006 heeft de Tweede Kamer 
er opnieuw op aangedrongen om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten meer te stroomlijnen. 
In het wetsvoorstel was voorgesteld om de ouder-kindvrijstelling voor de overdrachtsbe-
lasting te wijzigen in een ouder-kind-broer-zusvrijstelling.1656 Vanuit de Kamer werd de 
wens geuit om de vrijstelling mogelijk te maken voor werknemers en medeondernemers, 
zoals dat ook geldt voor art. 3.63 Wet IB 2001.1657 De eis van de familiekring zou moeten 
vervallen. De staatssecretaris was hiertoe om meerdere redenen niet bereid.1658 Ten eerste 
acht hij het verschil tussen de beide belastingwetten in aard en systematiek (zakelijke ver-
sus persoonlijke heffing) van doorslaggevend belang om niet tot afstemming over te gaan. 
Ten tweede hebben beide faciliteiten een andere doelstelling, zodat afstemming om die 
reden niet mogelijk is. Ten derde wordt de inkomstenbelasting geheven van de overdrager 
en de overdrachtsbelasting van de overnemer, zodat het niet zo is dat dezelfde persoon 
voor de ene heffing wel een faciliteit krijgt en voor de andere heffing niet. Ten vierde zou 
eerst onderzoek moeten plaatsvinden of geen sprake is van staatssteun voordat tot ver-
dere verruiming wordt overgegaan.

Op de gegeven argumenten valt het nodige af te dingen. Naar mijn mening valt ten eerste 
niet in te zien waarom faciliteiten die worden verleend ter zake van een persoonlijke hef-
fing of een zakelijke heffing niet op elkaar afgestemd zouden kunnen worden. Bij beide 
heffingen is getracht de bedrijfsopvolging fiscaal te begeleiden. Een verschil in aard van 
de heffingen is verder geen reden om dus een verschil te laten bestaan in de kwaliteit van 
de opvolger (zie ook § 11.5.3).

Het tweede argument is evenmin valide. Dat de faciliteiten verschillende doelstellingen 
hebben, is op zichzelf bezien waar, althans er zijn andere motiveringen gegeven bij de 
invoering van de faciliteiten en de voorwaarden die daarbij zijn gesteld. De doorschuifre-
geling is opgenomen vanuit de gedachte dat de doorschuifregeling leidt tot een lagere 
financieringslast en een betere liquiditeitspositie van de overnemer. Voor de doorschuif-
regeling is de eis dat de opvolger werknemer of medeondernemer moet zijn opgenomen 

1655 Jansen 2005a, § 7 en Jansen 2005b, § 3.9.
1656 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 306, nr. 3, p. 11 en 60. Tot de nieuwe familiegroep behoren ove-

rigens ook de halfbroers en -zussen en pleegbroers en -zussen. Deze wijziging is een reactie op de 
motie van Slob c.s. inhoudende het verzoek tot het opstellen van een overzicht van knelpunten 
in de overdrachtsbelasting in de landbouwpraktijk (Kamerstukken II, 2003-2004, nr. 28 207, nr. 4). 
Bij brief van 18 februari 2005 van de staatssecretaris was deze wijziging reeds aangekondigd 
(Kamerstukken II, 2004-2005, 28 207, nr. 10). Brief van de staatssecretaris van Financiën van 
26 september 2005, nr. WV2005/171U en Kamerstukken II, 2005-2006, 30 306, nr. 3, p. 11 en nr. 
67, p. 40.

1657 Gewijzigd amendement- Crone en Van As, Kamerstukken II, 2005-2006, 30 306, nr. 33, p. 1 en 
Handelingen II, 2005-2006, nr. 67, p. 40 lk (Van Vroonhoven-Kok tijdens het wetgevend overleg).

1658 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 11 november 2005, Kamerstukken II, 2005-2006, 
30 306, nr. 43, p. 2 en 3.
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om de kwaliteit van de bedrijfsopvolging te bevorderen. De vrijstelling in de overdrachts-
belasting lijkt oorspronkelijk opgenomen te zijn om de bedrijfsopvolging tijdens leven te 
stimuleren en om versnippering van ondernemingsvermogen bij overlijden te voorko-
men. Voor de uitbreiding naar verkrijgingen in de zijlinie lijken knelpunten in de land-
bouwsector de aanleiding te zijn geweest. Wat van deze doelstellingen ook zij,1659 naar 
mijn mening zou de wetgever zich niet mogen verschuilen achter het feit dat er verschil-
lende nevendoelstellingen zijn.1660 Eerder zou dit aanleiding moeten zijn om te onderzoe-
ken of het wenselijk is dat voor de diverse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten verschillende 
nevendoelstellingen bestaan, die als effect hebben dat er verschillen in voorwaarden ont-
staan. Iedere bedrijfsopvolgingsfaciliteit heeft als hoofddoelstelling dat de continuïteit 
van de onderneming niet door de belastingheffing ter zake van een bedrijfsopvolging in 
gevaar mag komen. De wetgever zou vervolgens één visie moeten hanteren aan de hand 
waarvan ‘de te kwalificeren bedrijfsopvolging’ kan worden gedefinieerd (zie ook § 11.5.4).

Dat de inkomstenbelasting wordt geheven van de overdrager en de overdrachtsbelasting 
van de overnemer is evenmin een overtuigend argument om niet tot afstemming over te 
gaan. Feit is en blijft dat ter zake van een en dezelfde bedrijfsopvolging de ene bedrijfsop-
volgingsfaciliteit wel van toepassing is en de andere niet. Het ontbreken van een integrale 
visie is hiervan de hoofdreden en dat mag de wetgever zich aanrekenen. Bovendien is het 
aangegeven verschil eerder onderkend en desondanks geen reden geweest om in een eer-
der stadium de kwalificerende groep van verkrijgers voor de vrijstelling voor de over-
drachtsbelasting wel meer in overeenstemming te brengen met die van de toenmalige 
doorschuifregeling (art. 17 (oud) Wet IB 1964):1661

‘Door de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer is aan de 
Staatssecretaris van Financiën de aanbeveling gedaan te bezien of er termen 
aanwezig zijn om met betrekking tot de overdracht van een onderneming aan 
kleinkinderen art. 15, lid 1, onderdeel b, WBR nauwer te doen aansluiten bij 
art. 17 Wet IB 1964. In zijn brief aan de Vaste Commissie voor Financiën uit de 
Tweede Kamer komt hij aan dit verzoek tegemoet. Weliswaar is bij art. 17 Wet 
IB 1964 sprake van een doorschuiven van de belastingclaim op de reserves, ter-
wijl art. 15 WBR voorziet in een (definitieve) vrijstelling van overdrachtsbelas-
ting. Anderzijds is het voor belastingplichtigen vaak moeilijk te accepteren dat 
art. 15 WBR, behoudens in gevallen waarin de hardheidsclausule wordt toege-
past, niet geldt voor overdracht aan kleinkinderen, zeker nu art. 17 Wet IB 1964 
in dit soort gevallen wel van toepassing is. De staatssecretaris is van mening dat 
dergelijke punten uit een oogpunt van evenwichtige en samenhangende fiscale 
wetgeving moeten worden verwijderd indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Een 
uitbreiding van de vrijstelling zou voorts in een aantal gevallen de bedrijfsop-
volging vergemakkelijken en dit past in het beleid dat erop gericht is de positie 
van het midden- en kleinbedrijf te versterken.’

Ten slotte vraag ik mij af of het gegeven argument juist is. In juridische zin is de door-
schuifregeling een faciliteit voor de overdrager. In economische zin echter heeft ook de 
overnemer een voordeel omdat de toepassing van de doorschuifregeling leidt tot een liqui-
diteits- en financieringsvoordeel, althans dat is de gedachte van de wetgever geweest.1662 

1659 Zie voor een nuancering op het gunstige effect van de doorschuifregeling op de financieringslast 
§ 15.2 en § 15.4.3, voor kritiek op de kwaliteitsverbetering § 15.3 en § 15.4.4, voor kritiek op de 
invoering van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting § 9.7.3 en ten slotte voor kritiek op de 
uitbreiding van deze vrijstelling naar verkrijgingen door broers en zussen § 9.7.4.

1660 Zie ook § 11.5.4.
1661 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 13 juni 1995, nr. WV 94/517U, V-N 1995, p. 2411, 

pt. 27. Zie ook Kamerstukken II, 1995-1996, 24 428, nr. 3, p. 14 waarin verder is aangegeven dat 
deze verruiming vooral betekenis heeft voor het midden- en kleinbedrijf.

1662 Zie voor nuanceringen op dit punt § 15.2.
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Het doet willekeurig aan om dan vervolgens stroomlijning van de faciliteiten te weigeren 
vanwege het feit dat juridisch de heffing bij twee verschillende subjecten plaatsvindt.

Het laatste gegeven argument, het ‘staatssteunargument’, overtuigt ook niet. Dat eventu-
eel eerst onderzoek zou moeten plaatsvinden naar de vraag of een verdere uitbreiding van 
de overdrachtsbelastingvrijstelling leidt tot staatssteun, moge zo zijn, maar waarom is 
dan niet aangegeven dat men dit onderzoek zal gaan doen. Overigens vraag ik mij wel af 
waarom een beperking tot verkrijgingen door bepaalde familieleden niet zou leiden tot 
staatssteun, waar dat wel het geval zou zijn in geval van een verkrijging door een werkne-
mer of een medeondernemer. Verder is het argument mij niet helemaal duidelijk aange-
zien de doorschuifregelingen van art. 3.63 en art. 4.17c Wet IB 2001 ook zijn beperkt tot 
overdrachten aan een werknemer of een medeondernemer. Waarom het aanmerken van 
de werknemer en de medeondernemer als kwalificerende verkrijgers voor de vrijstelling 
voor de overdrachtsbelasting wel tot staatssteun zou kunnen leiden en dat niet het geval 
is ter zake van de genoemde doorschuifregelingen is niet aangegeven (zie § 8.5.4.2).

11.4.5 Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008

In haar Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008 merkt het EIM op dat de fis-
cale regelgeving weliswaar versnipperd is, maar dat dit niet leidt tot een knelpunt in de 
praktijk.1663 Gegeven hetgeen in § 11.4.2.3.2 hierover is aangegeven, is deze stelling op 
zijn minst twijfelachtig. Hoe dan ook, vooralsnog lijken de verantwoordelijke bewinds-
personen niet bereid iets aan de versnippering te doen. Op de vraag of de regering een 
voorstel kan doen om de complexiteit van fiscale regelingen rond bedrijfsoverdracht 
terug te dringen, antwoordt de minister van Economische Zaken:1664

‘De fiscaliteit vormt in principe geen grote belemmering voor bedrijfsover-
drachten. Er zijn veel verschillende fiscale faciliteiten op het gebied van de 
bedrijfsoverdracht. Hierbij is geen sprake van overlappende regelingen. Iedere 
faciliteit is gericht op een specifiek gevolg van de bedrijfsoverdracht. Zoals in de 
Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid is aangegeven zijn er geen con-
crete signalen dat de versnippering van fiscale regelingen bedrijfsoverdrachten 
daadwerkelijk belemmert. Het kabinet ziet dan ook geen reden om te komen 
met een voorstel tot reductie van de complexiteit van fiscale regelingen rond 
bedrijfsoverdracht.’

11.4.6 Meer afstemming met ingang van 2010

Met ingang van 2010 heeft enige afstemming tussen de diverse bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten plaatsgevonden. Met de wijzigingen die met ingang van 2010 zijn aangebracht, is een 
eerste stap gezet in de richting van een harmonisering van de bedrijfsopvolgingswetge-
ving. Ten eerste is binnen de aanmerkelijkbelangsfeer een belangrijk afstemmingsver-
schil weggenomen door ook een doorschuifregeling bij leven in te voeren. Hierdoor gaat 
in ieder geval van de fiscale faciliteiten minder de prikkel uit om te wachten met de 
bedrijfsopvolging totdat de aanmerkelijkbelanghouder overlijdt.1665 Ten tweede zijn de 
voorwaarden en definities voor de toepassing van de doorschuifregelingen in de inkom-
stenbelasting zo veel mogelijk afgestemd op de voorwaarden en definities die gelden voor 
de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk- en erfbelasting. Hierdoor wordt zo veel 
mogelijk voorkomen dat de genoemde faciliteiten voor de ene heffing niet van toepassing 
zijn en voor de andere heffing wel, zij het dat er nog wel verschillen bestaan. Ten slotte is 
voor de schenk- en erfbelasting getracht de faciliteiten meer rechtsvormneutraal te 

1663 EIM Beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid 2008, p. 111. Bijlage bij Kamerstukken II, 2009-
2010, 30 991, nr. 5.

1664 Kamerstukken II, 2008-2009, 30 991, nr. 8, p. 26, vraag 60.
1665 Dat deze prikkel effectief nog wel van de faciliteiten kan uitgaan, heb ik aangegeven in § 11.2.3.
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maken. Op dit laatste punt zijn zeker verbeteringen aangebracht, maar zoals in § 11.2.4 is 
aangegeven, bestaan er voor de schenk- en erfbelasting en ook voor de inkomstenbelas-
ting nog steeds verschillen in faciliëring tussen de diverse ondernemers. Er heeft boven-
dien geen (volledige) afstemming plaatsgevonden met andere reeds bestaande bedrijfsop-
volgingsfaciliteiten, zoals de betalingsregelingen voor de verkoop tegen schuldigerken-
ning en de schenking bovenlangs van aandelen in de aanmerkelijkbelangsfeer (art. 25, 
lid 9 resp. 11, IW 1990). Zie nader § 11.5.7.3.

11.4.7 Conclusie

Politici dringen er aan de ene kant op aan om te komen tot een nadere stroomlijning ter-
wijl zij aan de andere kant door middel van het invoeren of herzien van faciliteiten bij 
amendement er mede verantwoordelijk voor zijn dat deze afstemming niet bestaat. In 
2004 en 2005 heeft staatssecretaris Wijn aangegeven dat stroomlijning niet nodig is en 
ook niet in alle gevallen wenselijk is. Op deze zienswijze kan onder andere vanuit het feit 
dat de onderlinge afstemming een van de kwaliteitseisen is, het nodige worden afgedon-
gen. Verder is afstemming wel wenselijk vanuit het oogpunt van eenvoud en vanuit het 
feit dat het ontbreken van afstemming kan leiden tot knelpunten in de praktijk. Staatsse-
cretaris De Jager heeft met ingang van 2010 op dit punt wel verbeteringen aangebracht. 
Uit de bespreking van de afstemmingsverschillen in § 11.2 en de bespreking van de facili-
teiten in hoofdstuk 3 blijkt echter dat ook na deze aanpassingen nog steeds verschillen 
bestaan tussen de diverse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Beoordeeld moet worden of deze 
verschillen kunnen worden weggenomen en of de verscheidenheid aan regels kan worden 
teruggebracht door bijvoorbeeld de invoering van één soort faciliteit. Dit vindt plaats in 
§ 11.5.

11.5 OORZAKEN AFSTEMMINGSVERSCHILLEN EN OPLOSSING

11.5.1 Inleiding

Er bestaan diverse oorzaken die ervoor (kunnen) zorgen dat er geen onderlinge afstem-
ming bestaat tussen de 15 bedrijfsopvolgingsfaciliteiten:
1. Er wordt gebruikgemaakt van meerdere soorten faciliteiten. De aard van de faciliteit 

kan reden zijn om voor de ene faciliteit andere voorwaarden te stellen dan voor de 
andere faciliteit. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan mogelijk strengere eisen die worden 
gesteld in het geval een faciliteit leidt tot afstel van heffing in plaats van tot uitstel 
daarvan.

2. De faciliteiten worden gegeven voor heffingen die verschillend zijn qua aard (zakelijk 
versus persoonlijk) en heffingssystematiek (periodiek versus eenmalig).

3. De nevendoelstelling van de faciliteiten kan verschillen waardoor er ook andere voor-
waarden kunnen worden gesteld om deze doelstelling te bereiken.

4. De faciliteiten worden gegeven aan verschillende soorten ondernemers.
5. Budgettaire belangen.
6. De politieke druk om faciliteiten voor de bedrijfsopvolging in te voeren of te wijzigen, 

zonder dat is beoordeeld of harmonisatie met andere regelingen nodig en/of mogelijk 
is.

7. Het nemen van onvoldoende tijd voor de invoering van een bedrijfsopvolgingsfacili-
teit.

In § 11.5.2 t/m 11.5.8 zal ik de genoemde oorzaken bespreken en aangeven of sprake is 
van een rechtvaardigingsgrond voor het ontbreken van de onderlinge afstemming. Ik sluit 
deze paragraaf af met een korte conclusie in § 11.5.9.
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11.5.2 Aard van de faciliteit

11.5.2.1 Inleiding
Voor de verschillende heffingen wordt gebruikgemaakt van meerdere soorten bedrijfsop-
volgingsfaciliteiten. Er bestaan vier verschillende soorten faciliteiten, te weten:
1. doorschuifregelingen;
2. betalingsregelingen;
3. vrijstellingen, en
4. aftrek van lijfrentepremies.

Voor de verschuldigde inkomstenbelasting wordt gebruikgemaakt van doorschuifregelin-
gen, betalingsregelingen (eventueel gevolgd door kwijtschelding) en van de aftrek van lijf-
rentepremies. Voor de schenk- en erfbelasting wordt gebruikgemaakt van vrijstellingen 
en betalingsregelingen. Voor de overdrachtsbelasting bestaat alleen een vrijstelling. Het 
gebruik van meerdere faciliteiten (naast elkaar) is een van de oorzaken van de afstem-
mingsverschillen, met name vanwege het feit dat de aard van de faciliteit aanleiding kan 
zijn tot een verschil in voorwaarden.1666

11.5.2.2 Is sprake van een rechtvaardigingsgrond?
Het toepassen van verschillende soorten faciliteiten kan ertoe leiden dat aan de ene faci-
liteit andere voorwaarden worden gesteld dan aan de andere faciliteit. Indien een faciliteit 
bijvoorbeeld leidt tot een vrijstelling zullen bepalingen moeten worden opgenomen die 
moeten voorkomen dat de vrijstelling wordt gebruikt in situaties waarvoor zij niet is 
bedoeld.1667 Dit oneigenlijke gebruik ligt bij een betalingsregeling minder voor de hand 
dan bij een vrijstelling, omdat in geval van een betalingsregeling de belasting uiteindelijk 
moet worden betaald. Dit laatste geldt ook voor de doorschuifregelingen, tenzij hun 
bereik zo ruim is dat de facto de belastingheffing tot in het oneindige wordt uitgesteld.1668

Er bestaan diverse voorbeelden van verschillen tussen de faciliteiten die hun oorzaak vin-
den in het feit dat gebruik wordt gemaakt van verschillende soorten faciliteiten. Het feit 
dat voor de schenk- en erfbelasting een vrijstelling wordt verleend, is bijvoorbeeld de oor-
zaak voor de voorwaarde dat de schenker en erflater gedurende een bepaalde periode 
ondernemer moet zijn geweest met betrekking tot de geschonken of nagelaten onderne-
ming en dat deze eis bij doorschuifregelingen en betalingsregelingen niet wordt 
gesteld.1669 Om dezelfde redenen (rechtvaardige heffing en het voorkomen van misbruik) 
is het verder ook terecht dat aan een vrijstelling een voortzettingstermijn wordt gekop-
peld, terwijl dit bij een doorschuifregeling niet het geval is. Indien een IB-onderneming is 
overgenomen met toepassing van art. 3.63 Wet IB 2001 en de overnemer staakt na een jaar 
zijn onderneming, moet hij afrekenen over de overgenomen stille reserves, mits deze 

1666 Zie ook Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 4.2.
1667 Overigens heeft het treffen van expliciete antimisbruikmaatregelen als nadeel dat ook bona-fide-

situaties niet van de faciliteiten kunnen profiteren, terwijl daarvoor geen reden bestaat. Een 
tegenbewijsregeling zou op zijn plaats zijn, zeker in het geval de faciliteiten zeer begunstigend 
zijn.

1668 In geval van een doorschuifregeling past hier verder de nuance dat de claim ook kan verdampen, 
bijvoorbeeld omdat de onderneming na de overdracht verliezen maakt zodat de goodwill die ten 
tijde van de overdracht aanwezig was niet meer belast wordt. Vanwege de toegepaste doorschuif-
regeling kan de overnemer echter evenmin een verlies nemen. Vanuit de overnemer bezien is dit 
in strijd met het draagkrachtbeginsel. Een en ander is echter inherent aan de toepassing van een 
doorschuifregeling.

1669 In die zin zou het wellicht logisch zijn dat voor zover gebruik wordt gemaakt van een betalings-
regeling voor de schenk- en erfbelasting geen bezitstermijn zou worden gesteld.
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uiteraard nog aanwezig zijn. Het doorschuiven van de claim leidt dus niet tot afstel.1670 
Zou aan de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting geen voortzettingstermijn wor-
den gekoppeld, dan zou de vrijstelling direct definitief zijn. Ik acht het dan ook niet juist 
dat voor de ouder-kind-broer-zusvrijstelling voor de overdrachtsbelasting een voortzet-
tingstermijn ontbreekt. Voor het verkrijgen van die faciliteit is het op dit moment vol-
doende dat de voortzetter op het moment van de overdracht de intentie had om de onder-
neming voort te zetten. Naar mijn mening zou hier een voortzettingstermijn aan gekop-
peld moeten worden. Een bezitstermijn bij de overdrager is echter niet vereist, omdat het 
aanschaffen van een onroerende zaak gevolgd door een overdracht van deze onroerende 
zaak met behulp van de ouder-kind-broer-zusvrijstelling niet leidt tot belastingbesparing. 
Immers, de eerste verkrijging is belast met overdrachtsbelasting. Er wordt geen belast ver-
mogen omgezet in onbelast vermogen.

Vanuit het claimbehoud bezien, zou kunnen worden gesteld dat aan een betalingsrege-
ling geen voortzettingstermijn hoeft te worden gekoppeld. De claim blijft namelijk 
gehandhaafd, ook als de onderneming is gestaakt. Echter, vanuit de ratio van bedrijfsop-
volgingsfaciliteiten bezien, is het niet terecht dat aan de belastingschuldige nog uitstel 
wordt verleend, terwijl de onderneming niet meer wordt voortgezet. Indien de belasting-
schuldige in een dergelijk geval de belasting niet kan betalen, zou hij naar mijn mening 
alleen gebruik moeten kunnen maken van de ‘normale’ betalingsregeling van art. 25, 
lid 1, IW 1990 en niet meer van een bijzondere betalingsregeling voor bedrijfsoverdrach-
ten. In die zin is het naar mijn mening niet juist dat het renteloze uitstel van betaling van 
art. 25, lid 18, IW 1990 alleen wordt ingetrokken indien de belastingschuldige overdrager 
als gevolg van de staking van de onderneming door de overnemer voldoende middelen heeft 
ontvangen. Immers, de onderneming wordt niet voortgezet, zodat geen reden bestaat om 
nog langer een bedrijfsopvolgingsfaciliteit te verlenen.

Voor een doorschuifregeling zijn ook specifieke voorwaarden nodig die voor andere faci-
liteiten weer niet nodig zijn. Dit zijn de verplichte fiscale indeplaatsstelling en de voor-
waarde dat zowel de overdrager als de overnemer met het gebruik van de doorschuifrege-
ling moet instemmen. Deze eisen zijn nodig om te voorkomen dat claimverlies optreedt. 
Verder is de eis nodig dat de verkrijger op het moment van overname de intentie heeft om 
de onderneming voort te zetten. Hiermee wordt voorkomen dat misbruik van de regeling 
kan worden gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarin de onderneming 
geruisloos wordt doorgeschoven aan iemand met als doel te voorkomen dat bij hem te ver-
rekenen verliezen verdampen. Indien deze overnemer de onderneming staakt, kan de 
behaalde stakingswinst worden verrekend met die te verrekenen verliezen. De onderne-
ming is in dat geval niet overgedragen met het doel deze voort te zetten, maar met het 
doel inkomstenbelasting te besparen. Een feitelijk korte voortzetting van de overgeno-
men onderneming is op zichzelf dus geen reden om de faciliteit niet te verlenen indien 
de aanslagen nog niet zijn opgelegd, of om de doorschuifregeling ‘terug te nemen’ indien 
dat inmiddels wel is gebeurd. Wel kan een korte voortzettingstermijn een indicatie zijn 
dat de wil om voort te zetten op het moment van de overname niet aanwezig was. Dit 
hoeft echter niet per definitie het geval te zijn.

Ten slotte bestaan er tussen de vrijstellingen en de doorschuifregelingen in de aanmerke-
lijkbelangsfeer aan de ene kant en de betalingsregelingen aan de andere kant grote ver-
schillen in het te kwalificeren ondernemingsvermogen. Voor de vrijstellingen en de door-
schuifregelingen gelden veel strengere voorwaarden. Hoewel het vanuit de rechtvaardig-

1670 In theorie zou bij een staking van een onderneming in een bv waarvoor een doorschuifregeling 
is toegepast ook aanmerkelijkbelangheffing moeten plaatsvinden. Alleen dan zou volledige 
gelijkheid bestaan met de IB-ondernemer. Gegeven het feit dat een staking van de onderneming 
in een bv nooit leidt tot heffing van inkomstenbelasting, kan naar mijn mening worden geleefd 
met dit verschil.
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heid tussen de diverse belastingplichtigen juist is dat deze zeer begunstigende faciliteiten 
alleen worden verleend in geval van een reële bedrijfsopvolging, heeft een en ander ertoe 
geleid dat de wetgeving zeer complex is geworden.1671

11.5.2.3 Oplossing afstemmingsverschillen
Dat een verschil in aard van de faciliteiten een rechtvaardigingsgrond kan opleveren voor 
het ontbreken van onderlinge afstemming, wil nog niet zeggen dat daarin moet worden 
berust. Indien voor een soort faciliteit zou worden gekozen, ligt harmonisatie van de 
bedrijfsopvolgingswetgeving in het verschiet. Een betalingsregeling is bij uitstek de oplos-
sing voor het probleem waarin de wetgever wil voorzien. Immers, liquiditeitsproblemen 
kunnen het beste worden weggenomen door middel van een betalingsfaciliteit.1672 Zwem-
mer geeft aan:1673

‘Uitgangspunt zou moeten zijn dat liquiditeitsmoeilijkheden uitsluitend kun-
nen worden opgelost door het treffen van betalingsregelingen.’

Een betalingsregeling zorgt verder voor meer gelijkheid tussen ondernemers onderling en 
tussen ondernemers en niet-ondernemers en sluit aan bij het draagkrachtbeginsel. Verder 
is het aannemelijk dat het budgettaire beslag van een betalingsregeling te overzien is, 
omdat de verschuldigde belasting uiteindelijk zal worden betaald. Ten slotte zal de invoe-
ring van alleen betalingsregelingen de bedrijfsopvolgingswetgeving sterk vereenvoudigen 
omdat minder verfijnde wetgeving noodzakelijk is (§ 12.3). In § 13.7 zal overigens worden 
verdedigd dat in plaats van het treffen van een betalingsregeling in de IW 1990 beter een 
niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit kan worden getroffen, omdat dit een effectie-
ver middel is.

11.5.3 Drie heffingen die verschillen in aard en/of systematiek

11.5.3.1 Inleiding
De faciliteiten zien op drie verschillende heffingen: de inkomstenbelasting, de schenk- en 
erfbelasting en de overdrachtsbelasting. Deze heffingen verschillen qua aard (persoon-
lijke versus zakelijke heffing) en qua systematiek (periodieke versus eenmalige heffing). 
De staatssecretaris heeft deze verschillen in aard en systematiek diverse malen als reden 
genoemd voor het bestaan van de verschillen tussen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.1674 
In § 11.5.3.2 en § 11.5.3.3 wordt onderzocht of een en ander inderdaad een rechtvaardi-
gingsgrond oplevert voor het ontbreken van de onderlinge afstemming tussen de facilitei-
ten. De conclusie volgt in § 11.5.3.4.

11.5.3.2 Verschil in aard van de heffingen (persoonlijk versus zakelijk)
De staatssecretaris heeft de aard van de drie heffingen aangevoerd als rechtvaardigings-
grond voor het gebruik van verschillende soorten faciliteiten. Op zich kan de aard van een 
heffing reden zijn om een bepaalde soort faciliteit niet in te voeren. Doorschuifregelingen 
en vrijstellingen verhouden zich bijvoorbeeld slecht met persoonlijke (draagkracht)hef-
fingen zoals de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Betalingsregelingen 
passen daar echter wel goed bij. Vanuit de aard van deze heffingen is het eerder bijzonder 

1671 Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 13.
1672 Dit standpunt heb ik reeds eerder ingenomen in Hoogeveen 2004, § 4.4.4 en Hoogeveen 2005a, 

§ 6.3.2. Zie ook Albregtse & Tigelaar-Klootwijk 2008, p. 28 e.v.; Rapport Erasmus Universiteit/SRA 
Rotterdam 2003(Albregtse e.a.), p. 53-54 en bijlage 1, p. 8 met betrekking tot de faciliteiten voor 
de schenk- en erfbelasting; Van den Dool & Heithuis 2009, p. 30-31; De Haan 2007, p.172 en De 
Haan 2009, § 4; Stevens 2001, p. 347; Stubbé 2008, § 4 en Zwemmer 2000, § 3.

1673 Zwemmer 2000, § 3. In gelijke zin Rapport Erasmus Universiteit/SRA Rotterdam 2003 (Albregtse 
e.a.), p. 53-54 en bijlage 1, p. 8 en Van den Dool & Heithuis 2009, p. 30-31.

1674 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 4.2 en brief van de staatssecretaris van Financiën van 
11 november 2005, Kamerstukken II, 2005-2006, 30 306, nr. 43, p. 2 en 3.
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dat wel van doorschuifregelingen en vrijstellingen gebruik wordt gemaakt. Verder valt 
niet in te zien waarom voor de overdrachtsbelasting geen gebruik zou kunnen worden 
gemaakt van betalingsregelingen, zoals staatssecretaris Wijn in 2005 heeft aangegeven. 
Hij is van mening dat een betalingsregeling voor de overdrachtsbelasting niet mogelijk is, 
omdat bij een zakelijke heffing geen rekening kan worden gehouden met de persoonlijke 
financiële omstandigheden van de individuele belastingplichtige.1675 De ouder-kind-
broer-zusvrijstelling is echter een vrijstelling waarbij de persoonlijke relatie met de over-
drager van doorslaggevend belang wordt geacht.1676 Er wordt voor de toepassing van de 
vrijstelling dus rekening gehouden met bepaalde (persoonlijke) omstandigheden. Boven-
dien had het uitstel van betaling generiek kunnen worden verleend, in die zin dat het uit-
stel niet afhankelijk wordt gesteld van de betalingsonmacht van de verkrijger van de 
onroerende zaak.1677

11.5.3.3 Verschil in systematiek van de heffingen (periodiek versus eenmalig)
Het feit dat de inkomstenbelasting een periodieke heffing is en de schenk- en erfbelasting 
en de overdrachtsbelasting zogenoemde tijdstipheffingen vormen, kan mogelijk een oor-
zaak zijn voor een verschil tussen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Een doorschuifrege-
ling lijkt zich bijvoorbeeld meer te lenen voor de heffing van inkomstenbelasting en niet 
zozeer voor de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. De latente inkomsten-
belastingclaim wordt over meerdere jaren opgebouwd bij de overdrager zodat er een 
claim bestaat die kan worden doorgeschoven. De overnemer neemt de claim over en deze 
claim wordt ofwel via lagere afschrijvingen – winstsfeer – ofwel bij staking respectievelijk 
vervreemding van de aandelen alsnog in aanmerking genomen, alleen dan bij een ander 
subject.1678 Bij de overdrachtsbelasting en de schenk- en erfbelasting bestaat er geen claim 
bij de overdrager, zodat deze ook niet kan worden doorgeschoven. Immers, de heffing ont-
staat door de verkrijging.1679 Een latere inhaal, zoals bij de doorschuifregelingen in de 
inkomstenbelastingsfeer aan de orde is, ligt ook niet in het wettelijke heffingssysteem van 
de schenk- en erfbelasting of de overdrachtsbelasting besloten. Er vindt eerder een opsta-
peling van losse claims plaats in plaats van dat sprake is van het doorschuiven van een 
belastingclaim die de voortzetter bij een eventuele staking of vervreemding van de aande-
len uit eigen hoofde verschuldigd wordt.

Ik onderschrijf dan ook niet het voorstel van De Wijkerslooth-Lhoëst uit 2008.1680 Haar 
voorstel houdt in dat voor de schenk- en erfbelasting een betalingsregeling zou moeten 
worden opgenomen, waarbij het uitstel bij opvolgende schenkingen of verervingen steeds 

1675 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 11 november 2005, Kamerstukken II, 2005-2006, 
30 306, nr. 43, p. 2 en 3.

1676 Zie voor kritiek op de voorwaarde dat sprake moet zijn van een familierelatie § 9.7.3 en § 9.7.4.
1677 In gelijke zin Essers 2006, § 2.3. Hiervan ben ik overigens geen voorstander. Zie hoofdstuk 13.
1678 Althans voor zover de claim vanwege bijvoorbeeld slechte resultaten niet is verdampt. 
1679 Indien ter zake van de verkrijging niet direct betaald hoeft te worden omdat de onderneming 

wordt voortgezet, ontstaat op dat moment wel een ‘latente’ claim bij de verkrijger. Bij een vol-
gende overdracht zou deze claim kunnen worden doorgeschoven naar de nieuwe voortzetter. 
Voor de schenk- en erfbelasting bestaat in art. 10, lid 7, Uitv.reg. S&E reeds een regeling die in 
economische zin de werking van een doorschuifregeling heeft. In het genoemde artikel is bepaald 
dat indien een verkrijger krachtens schenking of erfrecht die gebruik heeft gemaakt van de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten gedurende de voortzettingsperiode overlijdt, de voorwaardelijke 
vrijstelling niet wordt teruggenomen voor zover zijn verkrijger de onderneming gedurende de 
nog resterende voortzettingsperiode voortzet. Deze verkrijger treedt als het ware in de fiscale 
voetsporen van de overledene en neemt de belastingclaim van de erflater over. Daarnaast krijgt 
hij overigens ook uit eigen hoofde een aanslag erfbelasting opgelegd waarbij de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten toegepast kunnen zijn. Het lijkt dus mogelijk om ook voor niet-periodieke hef-
fingen ‘een soort van’ doorschuifregeling in te voeren. Deze wijkt qua karakter wel af van de door-
schuifregelingen zoals die bestaan voor de inkomstenbelasting, omdat de verkrijger feitelijk een 
losse claim overneemt en daarnaast met een eigen claim over datzelfde vermogen wordt gecon-
fronteerd.

1680 De Wijkerslooth-Lhoëst 2008, § 3.
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gecontinueerd zou moeten worden. Hierbij zouden de nieuwe voortzetters aansprakelijk 
moeten worden voor de schenk- en erfbelastingschulden van hun rechtsvoorgangers. Een 
dergelijke doorschuifregeling kan er echter toe leiden dat de onderneming door de steeds 
hogere belastingclaim immobiel wordt.1681 Weliswaar wordt de onderneming niet meer 
of minder waard doordat op de onderneming een belastingclaim rust (zie § 15.4.2), maar 
de steeds verder oplopende belastingschuld kan er op een gegeven moment wel toe leiden 
dat de verkrijger besluit om de onderneming dan maar voort te zetten, ook als dit om 
bedrijfseconomische redenen niet gewenst zou zijn (dwangondernemers). Verder kan de 
situatie zich voordoen dat de onderneming minder waard wordt, maar dat bij beëindiging 
toch de gecumuleerde schenk- en/of erfbelasting verschuldigd zou zijn.1682 Hoewel het 
logisch lijkt om daarvoor een nadere voorziening te treffen, moet niet worden vergeten 
dat juist voor de heffing van schenk- en erfbelasting de waarde op de datum van verkrij-
ging bepalend is en dat met latere waardedalingen geen rekening wordt gehouden. Indien 
een belastingplichtige een effectenportefeuille erft met een waarde van € 10 miljoen en 
deze waarde na twee maanden is gedaald naar € 6 miljoen, wordt daarmee voor de toepas-
sing van de erfbelasting geen rekening gehouden. Het is dan niet zonder meer juist om dit 
wel te doen in geval van een waardeverandering van het ondernemingsvermogen.1683 Ten 
slotte bestaat het gevaar dat nooit zal worden afgerekend, of althans dat de belastinghef-
fing tot in het oneindige kan worden uitgesteld. Een dergelijke faciliteit komt in strijd met 
de redelijke belastingheffing.1684 Naar mijn mening zou de wetgever dan ook niet moeten 
overgaan tot de invoering van een dergelijk systeem.

De conclusie is dat een doorschuifregeling zich niet leent voor een heffing zoals de 
schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. In zoverre kan in het verschil in hef-
fingssystematiek tussen de drie heffingen een rechtvaardigingsgrond worden gevonden 
voor het wel verlenen van doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting en niet voor de 
schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. Vrijstellingen en betalingsregelingen 
daarentegen kunnen voor alle drie de heffingen worden gebruikt, zij het dat vrijstellingen 
zich niet verhouden met het draagkrachtbeginsel.

11.5.3.4 Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat een verschil in aard en systematiek van een heffing niet per 
definitie een afstemmingsverschil rechtvaardigt zoals de staatssecretaris heeft gesugge-
reerd in het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 (§ 11.4.2.2) en tijdens de parlementaire 
behandeling van het Belastingplan 2006 (§ 11.4.4). Het zou een rechtvaardigingsgrond kun-
nen opleveren voor het verschil in keuze voor een bepaalde faciliteit. Echter, de door-
schuifregelingen en vrijstellingen die zijn ingevoerd voor de inkomstenbelasting respec-
tievelijk de schenk- en erfbelasting zijn juist niet in overeenstemming met de aard van die 
heffingen. Betalingsregelingen verhouden zich beter met het subjectieve karakter van 
deze heffingen. De stelling van de staatssecretaris dat voor de overdrachtsbelasting geen 

1681 De Wijkerslooth-Lhoëst onderkent dit nadeel aan haar voorstel. De Wijkerslooth-Lhoëst 2008, § 3.
1682 Dit effect doet zich in de inkomstenbelastingsfeer minder voor aangezien een waardedaling zal 

leiden tot een lagere verschuldigde inkomstenbelasting op het moment dat de overnemer de 
onderneming staakt. Dit neemt niet weg dat de overnemer subjectief gezien een verlies leidt dat 
hij niet 'kwijt' kan. Immers, zijn koopsom is vanwege de fiscale indeplaatsstelling irrelevant.

1683 Ik realiseer mij dat ik ter zake van de vrijstelling voor de liquidatiewaarde zelf ook heb voorge-
steld om voor het heffingsmoment aan te sluiten bij het moment van realisatie tegen de waarde 
op dat moment (§ 9.3.4). Ook dat voorstel is in strijd met de systematiek van de SW 1956. De ach-
tergrond van de faciliteiten is echter een andere dan die van de vrijstelling voor de waarde going 
concern. Bij de vrijstelling voor de liquidatiewaarde is de achtergrond dat de verkrijger in geval 
van voortzetting de hogere liquidatiewaarde (nog) niet realiseert. De achtergrond van de vrijstel-
ling voor de waarde going concern is, kort gezegd, het voorkomen van liquiditeitsproblemen. Dit 
verschil in achtergrond is naar mijn mening reden om in de eerste situatie wel aan te sluiten bij 
het moment van daadwerkelijke realisatie en in de tweede situatie niet.

1684 Zie § 15.2.4.
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gebruik kan worden gemaakt van betalingsregelingen, omdat sprake is van een zakelijke 
heffing gaat evenmin op.

11.5.4 Verschil in (neven)doelstellingen

De doelstelling van nagenoeg alle bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is kort gezegd het voorko-
men van liquiditeitsproblemen bij economisch gewenste bedrijfsoverdrachten als gevolg 
van de belastingheffing ter zake waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar 
zou komen.1685 Voor zover de doelstelling gelijk is, zouden er in zoverre geen verschillen 
mogen bestaan tussen de soort faciliteit, de inhoud van dezelfde soort faciliteit en de voor-
waarden waaronder de faciliteiten worden verleend, tenminste geen andere dan die 
mogelijk voortvloeien uit de aard van de faciliteit (§ 11.5.2). Met de faciliteiten worden 
echter vaak ook nog specifieke nevendoelen nagestreefd.1686 Voorbeelden zijn het bevor-
deren van de financiering door de overdrager (hierdoor is art. 25, lid 18 en 19, IW 1990 
alleen van toepassing indien en voor zover de overdrager de overnamesom financiert; zie 
ook art. 25, lid 9, IW 1990 voor de aanmerkelijkbelangsfeer) en het bijdragen aan een kwa-
litatief betere bedrijfsopvolging (art. 3.63 Wet IB 2001 eist in de winstsfeer om die reden 
een samenwerkingsperiode van drie jaar tussen overdrager en overnemer; zie ook 
art. 4.17c Wet IB 2001 voor de aanmerkelijkbelangsfeer).

Hoewel het vanuit een verschil in nevendoelstellingen van de bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten te verklaren is dat er verschillende voorwaarden worden gesteld, is daarmee nog niet 
gezegd dat de verschillen niet zouden moeten worden weggenomen. Uit de gegeven voor-
beelden blijkt dat de wetgever steeds verschillend denkt over het te voeren beleid bij een 
bedrijfsopvolging. De ene keer staat het stimuleren van de financiering door de overdra-
ger centraal, dan weer het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsopvolging en weer 
een andere keer moet de faciliteit voorkomen dat het ondernemingsvermogen versnip-
perd raakt als gevolg van het overlijden. Naar mijn mening zou één overkoepelende visie 
meer voor de hand liggen. Indien voor een bepaalde specifieke situatie ander beleid moet 
worden gevoerd, zou uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd waarom juist voor die 
situatie dat andere beleid noodzakelijk is. Nu een dergelijk eenduidig beleid ontbreekt, 
kan het niet anders dan dat er verschillen bestaan in de voorwaarden aan de faciliteiten. 
Dit is echter meer een constatering van een feit, dan dat het een rechtvaardigingsgrond 
oplevert voor een afstemmingsverschil.

11.5.5 Verschillende ondernemers

Vanwege het feit dat er verschillende soorten ondernemers zijn, is het verklaarbaar dat er 
meerdere faciliteiten zijn. Het zou naar mijn mening de leesbaarheid van de wet niet ten 
goede komen als voor deze verschillende ondernemers één wettelijke bepaling zou wor-
den opgenomen. Het beperken van het aantal faciliteiten moet geen doel op zich worden. 
Dat er verschillende ondernemers zijn, betekent per definitie dat de te kwalificeren 
bedrijfsopvolging ook verschillend zal zijn. Dit neemt niet weg dat de diverse bedrijfsop-
volgingsfaciliteiten qua strekking, inhoud en voorwaarden wel zo veel mogelijk op elkaar 
afgestemd zouden moeten zijn en ook kunnen worden.1687 Deze oorzaak is geen recht-
vaardigingsgrond voor de bestaande verschillen.

1685 De enige faciliteit waarbij liquiditeitsproblemen niet expliciet als hoofdmotief wordt genoemd, 
is de ouder-kind-broer-zusvrijstelling. Zie voor de ratio van de ouder-kind-broer-zusvrijstelling en 
mijn kritiek daarop § 9.6 en § 9.7.

1686 Zie § 3.4 voor een overzicht van de beoogde doelstellingen.
1687 Eventueel zou onderzocht kunnen worden of het zinvol is om een aparte bedrijfsopvolgingswet 

in te voeren. In deze wet zouden de faciliteiten opgenomen kunnen worden, tevens zou per soort 
ondernemer kunnen worden aangegeven onder welke voorwaarden die faciliteiten van toepas-
sing zijn. Zie Meussen 2005a, p. 705.
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11.5.6 Budgettaire belangen

Voor een aantal faciliteiten zijn specifieke voorwaarden gesteld waardoor de faciliteit een 
beperkte werking heeft met als reden dat een generieke werking tot een te groot budget-
tair beslag leidt op de belastinginkomsten. Voorbeelden hiervan zijn de ouder-kind-broer-
zusvrijstelling voor de overdrachtsbelasting en de doorschuifregeling bij leven in de 
winstsfeer. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat alleen budgettaire overwegingen onvol-
doende grond zijn om gelijke gevallen ongelijk te behandelen (HR 14 juni 1995, BNB 1995/
252). Een budgettair belang kan dus geen rechtvaardiging opleveren om de ene bedrijfs-
opvolger (bijvoorbeeld een familielid) wel een bedrijfsopvolgingsfaciliteit te verlenen en 
een andere bedrijfsopvolger (bijvoorbeeld een derde) niet.1688 Indien het budget ontbreekt 
om een generieke faciliteit in te voeren, is dat reden om geen faciliteit in te voeren of om 
een faciliteit te treffen met minder budgettaire gevolgen. Overigens is het merkwaardig 
dat budgettaire argumenten worden aangevoerd om de werking van een faciliteit te 
beperken, terwijl tegelijkertijd de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting steeds ver-
der wordt opgehoogd. Er zijn dus wel budgetten, alleen moet de politieke wil bestaan om 
die budgetten voor een bepaalde faciliteit in te zetten. Daarmee heeft dit argument van 
de wetgever tevens een willekeurig karakter.

11.5.7 Onvoldoende afstemming bij wijziging van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

11.5.7.1 Inleiding
Bij de invoering van steeds weer nieuwe faciliteiten of wijziging van bestaande bedrijfsop-
volgingsfaciliteiten is onvoldoende aandacht besteed aan de samenhang met andere reeds 
bestaande bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Een belangrijke oorzaak is de politieke druk op 
de invoering van steeds weer nieuwe faciliteiten. Jansen stelt hierover het volgende:1689

‘Het verbrokkelde beleid op het gebied van de bedrijfsopvolging blijkt ook uit 
een aantal maatregelen die in de sfeer van de overdrachtsbelasting zijn getrof-
fen. Er wordt ergens een probleem gesignaleerd en op aandringen van de 
Tweede Kamer wordt het probleem aangepakt.’

Meussen bekruipt het gevoel dat:1690

‘(...) de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij de IB-onderneming zeer duidelijk de 
speeltuin van de politiek zijn. Er zit weinig consistentie en structuur in dit fis-
caal regeringsbeleid (...).’

De politieke druk leidt er soms ook toe dat een faciliteit bij amendement wordt ingevoerd. 
Een voorbeeld is de betalingsregeling bij overdracht tegen schuldigerkenning in de winst-
sfeer, opgenomen in art. 25, lid 18 en 19, IW 1990. Voorgesteld was de driejaarstermijn 
van art. 3.63 Wet IB 2001 te verkorten naar twee jaar. In plaats daarvan werd in een nieuw 
amendement van Van Vroonhoven-Kok een nieuwe betalingsregeling voorgesteld, welk 
amendement is aangenomen.1691 Ook gebeurt het dat onder druk van de Tweede Kamer 
een faciliteit op het laatste moment wordt verruimd. Een voorbeeld daarvan is de verho-
ging van het vrijstellingspercentage voor de schenk- en erfbelasting van 50 naar uiteinde-
lijk 75, terwijl voor deze verhoging volgens de staatssecretaris de noodzaak ontbrak.1692 
De Haan schrijft hierover:1693

1688 Overigens zijn budgettaire beperkingen vanuit EU-perspectief in beginsel evenmin een rechtvaar-
diging voor een onvoldoende brede steunmaatregel. Luja 2010a, § 3.5.2.

1689 Jansen 2006, § 4.3.
1690 Meussen 2005a, p. 705.
1691 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nrs. 42 en 60.
1692 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr.14 en Kamerstukken I, 2004-2005, 29 767, nr. C.
1693 De Haan 2007, p. 176 en 178.
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‘Op basis van hun politieke agenda heeft een aantal Tweede Kamerleden, 
gesteund door de meerderheid van de overige leden, bewerkstelligd dat het per-
centage is opgetrokken naar 60% per 1 januari 2005 en naar 75% zal worden ver-
hoogd per 1 januari 2007’.

Het is dan ook op zich verheugend dat bij de herziening van de doorschuifregelingen in 
de aanmerkelijkbelangsfeer en de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2010 
is getracht vanuit een visie de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in te richten (§ 11.5.7.2) en dat 
tevens aandacht is besteed aan de samenhang tussen de doorschuifregelingen aan de ene 
kant en de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting aan de andere kant (§ 11.5.7.3).1694

11.5.7.2 Visie bij herziening bedrijfsopvolgingsfaciliteiten met ingang van 2010
Oorspronkelijk was bij de herziening van de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting 
voorgesteld om de faciliteiten alleen te verlenen indien de rechtsvoorganger een ‘echte’ 
ondernemer was. Ter zake van de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting werd in de 
memorie van toelichting het volgende opgemerkt:1695

‘De faciliteit is alleen van toepassing als van een ondernemer wordt verkregen. 
Dat is bij aanmerkelijkbelangaandelen alleen aan de orde als de schenker of erf-
later een “echt” aanmerkelijk belang had in de zin van de Wet inkomstenbelas-
ting 2001. Onder de huidige regeling is het voldoende dat de aandelen bij de 
aanmerkelijkbelanghouder tot een aanmerkelijk belang behoorden in de zin 
van afdeling 4.3 van de Wet de inkomstenbelasting 2001. Dit betekent dat de 
verkrijging van aandelen van een aanmerkelijkbelanghouder die op grond van 
artikel 4.11 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 een zogenoemde fictief 
aanmerkelijkbelanghouder is, bijvoorbeeld ook kan kwalificeren voor de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Een fictief aanmerkelijkbelanghouder is echter 
geen “ondernemer” in de zin van de voorgestelde bedrijfsopvolgingsregeling.’

Onder druk van belangenorganisaties is op bepaalde punten van deze oorspronkelijke 
visie afgeweken. Allereerst werd de fictief aanmerkelijkbelanghouder alsnog als kwalifi-
cerende ondernemer toegevoegd, omdat diverse belangenorganisaties hadden aangege-
ven dat de afrekening over deze fictieve aanmerkelijkbelangaandelen ‘voor problemen 
kan zorgen’.1696 Hierbij werd ook een indirect belang van een fictief aanmerkelijkbelang-
houder in een werkmaatschappij als kwalificerend ondernemingsvermogen aangemerkt, 
mits de holding waarin het fictief aanmerkelijk belang werd gehouden 100% van de aan-
delen hield in de werkmaatschappij.

Vervolgens is ook dit uitgangspunt onder druk van een belangenorganisatie verlaten. De 
vereniging van familiebedrijven in Nederland (FBNed) liet via een artikel in het Financieele 
Dagblad van 22 september 2009 weten dat de gestelde omvangseis ten koste zou gaan van 
enkele duizenden familiebedrijven.1697 Het bewijs voor deze stelling is niet geleverd en 
het is niet aannemelijk dat dit bewijs geleverd zou kunnen worden (zie § 9.4.12, noot 
1439). Voor de staatssecretaris was het artikel in het Financieele Dagblad, en de daarin inge-

1694 Redactie Vakstudie Nieuws juicht het uit eenvoudsoverwegingen toe dat zo veel mogelijk aanslui-
ting wordt gezocht bij voorwaarden van andere vergelijkbare faciliteiten. Redactie Vakstudie 
Nieuws in haar aantekening bij Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, opgenomen in V-N 
2009/46.6.

1695 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 44.
1696 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 21. Zie voor bewoordingen van gelijke strekking 

Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 10, p. 20-21. Het wetsvoorstel waarin de herziening van 
de doorschuifregelingen was opgenomen (Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3), is van latere 
datum dan het wetsvoorstel voor de herziening van de doorschuifregelingen, zodat in dit wets-
voorstel de fictief aanmerkelijkbelanghouder direct als kwalificerende aanmerkelijkbelanghou-
der was opgenomen.

1697 Het Financieele Dagblad, 22 september 2009, ‘Familiebedrijf komt in het nauw door nieuwe erfwet’.
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nomen stelling, echter voldoende aanleiding om een dag later al aan te kondigen dat de 
grens voor een indirect gehouden belang verlaagd zou worden naar 0,5%.1698

Het feit dat een visie ter zake van een te kwalificerende bedrijfsopvolging op aangeven 
van belangenorganisaties of vanwege een onwelwillig artikel in het Financieele Dagblad 
wordt verlaten, geeft te denken. Op de een of andere manier zouden bewindspersonen en 
Kamerleden meer waarde moeten hechten aan een afdoende onderbouwing van een 
instrumentele maatregel. Zij hebben deze verantwoordelijkheid naar degenen die de kos-
ten voor de maatregel moeten dragen. Indien de praktijk aangeeft dat er problemen zijn, 
moeten zij deze problemen inzichtelijk kunnen maken. De praktijk zou bijvoorbeeld de 
gegevens en informatie moeten kunnen aanleveren waaruit (1) blijkt om hoeveel gevallen 
het gaat, (2) blijkt dat directe betaling van schenk- en erfbelasting in die gevallen tot pro-
blemen zou leiden en (3) blijkt dat de problemen niet voorkomen kunnen worden met een 
betalingsregeling. Zolang de politiek zich ‘niet in kan houden’ en niet eerder overgaat tot 
de invoering van een instrumentele maatregel dan nadat is vastgesteld, of op zijn minst 
aannemelijk is gemaakt, dat de noodzaak en de effectiviteit van de maatregel vaststaan en 
tevens is onderzocht in hoeverre de maatregel past binnen de reeds bestaande fiscale 
bedrijfsopvolgingswetgeving, is het onmogelijk om de kwaliteit van de wetgeving te waar-
borgen.1699 Het is overigens opmerkelijk dat dezelfde politiek de afgelopen jaren tegelij-
kertijd druk uitoefent om de faciliteiten meer te stroomlijnen (zie § 11.4 hiervoor). Hoe 
dan ook, de genoemde aanpassingen hebben ertoe geleid dat de complexiteit van de wet-
geving nog meer is toegenomen en dat minder afstemming is ontstaan tussen de verschil-
lende bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.1700

11.5.7.3 Gedeeltelijke afstemming met ingang van 1 januari 2010
Bij de herziening van de doorschuifregelingen voor de inkomstenbelasting en de facilitei-
ten voor de schenk- en erfbelasting is getracht zo veel mogelijk afstemming tussen deze 
faciliteiten aan te brengen. Dit is grotendeels geslaagd. Er bestaan nog wel verschillen tus-
sen de regelingen maar deze zijn vooral verklaarbaar vanuit het feit dat voor de schenk- 
en erfbelasting sprake is van vrijstellingen en voor de inkomstenbelasting van doorschuif-
regelingen (zie § 11.5.2). Dat in geval van schenking voor de doorschuifregeling sprake 
moet zijn van een schenking aan een werknemer en dat dit geen vereiste is voor de faci-
liteiten voor de schenk- en erfbelasting, kan echter niet worden verklaard vanuit het ver-
schil in aard tussen de faciliteiten. Dit verschil ontstaat doordat de wetgever met de door-
schuifregeling een extra doelstelling nastreeft, namelijk een kwalitatief goede bedrijfsop-

1698 De wijziging is zowel aangebracht voor de schenk- en erfbelasting (Kamerstukken II, 2009-2010, 
31 930, nr. 16, p. 12), als voor de doorschuifregelingen in de aanmerkelijkbelangsfeer (Kamerstuk-
ken II, 2008-2009, 32 129, nr. 12, p. 178-181).

1699 Volgens De Beer roept een wetgever die zich niet kritisch opstelt ten aanzien van de kwaliteit van 
instrumentele wetgeving het gevaar op dat de wetgeving een product wordt van de ‘waan van de 
dag’. Ook meent hij dat het gevaar bestaat dat oneigenlijk gebruik van politici op de loer ligt, bij-
voorbeeld omdat zij goede sier willen maken bij machtige belangenorganisaties. A.M.A. de Beer 
2010, § 3. Gesteld zou echter ook kunnen worden dat politici weinig kan worden verweten aan-
gezien een controle- of sanctiemechanisme op het niet naleven van de kwaliteitseisen ontbreekt. 
Zie Rijkers 2008a inzake de mogelijke strijdigheid van een instrumentele maatregel met art. 1 
GW. Hierdoor kunnen politici zich daar ook niet op beroepen, al zouden zij dat willen. Zie ook 
§ 9.8.3. Meussen stelt voor om een commissie in het leven te roepen, bestaande uit vertegenwoor-
digers van het bedrijfsleven, MKB Nederland, werknemers- en consumentenorganisaties, alsmede 
de wetenschap, die een voorontwerp van Wet fiscale aspecten bedrijfsopvolging schrijft. Na een 
maatschappelijke discussie over het voorontwerp zou volgens Meussen de aangepaste versie inte-
graal (vanwege de cohesie en consistentie) door de politiek moeten worden ingevoerd, zonder 
daarin zelf nog weer individuele stokpaardjes te willen berijden. Meussen 2005a, p. 705.

1700 De Wijkerslooth-Lhoëst 2010, § 3.7 en § 4. Onduidelijk is overigens waarom er specifieke eisen 
worden gesteld aan de wijze waarop de verwatering van een indirect gehouden aanmerkelijk 
belang heeft plaatsgevonden, waar de wet deze eisen ter zake van een direct gehouden belang van 
minder dan 5% niet stelt.
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volging,1701 in plaats van alleen het voorkomen van liquiditeitsproblemen zoals bij de 
faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting het geval is. Met het stellen van de werkne-
merseis voor de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer is getracht afstemming 
te bereiken met de doorschuifregeling in de winstsfeer (art. 3.63 Wet IB 2001).1702 In 
§ 11.5.4 is reeds aangegeven dat zolang de wetgever specifieke doelstellingen blijft hante-
ren, onderlinge afstemming tussen de faciliteiten onvoldoende kan worden bereikt. 
Opvallend is verder dat is verzuimd de te faciliëren bedrijfsopvolging voor de betalingsre-
gelingen van art. 25, lid 9 (verkoop tegen schuldigerkenning) en lid 11 (schenking boven-
langs), IW 1990 hetzelfde te definiëren als de te faciliëren bedrijfsopvolging in geval van 
de doorschuifregeling bij leven ex art. 4.17c Wet IB 2001. Zeker vanwege de samenhang 
tussen deze betalingsregelingen en art. 4.17c Wet IB 2001 had aansluiting bij de voorwaar-
den en de definitie voor toepassing van de doorschuifregeling voor de hand gelegen. Even-
eens is bijvoorbeeld verzuimd art. 3.62 en art. 3.63 Wet IB 2001 ter zake van de overdracht 
van een medegerechtigdheid aan te passen in die zin dat alleen van een kwalificerende 
bedrijfsopvolging sprake is indien de medegerechtigdheid een voortzetting vormt van een 
eerder voor rekening van de overdrager gedreven IB-onderneming.1703 Hoewel de wetge-
ver op grond van aanwijzing 48 van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 verplicht 
is om na te gaan welke wijzigingen uit het oogpunt van harmonisatie kunnen worden 
genomen, heeft dit dus onvoldoende plaatsgevonden.

11.5.8 Tijdsdruk

Een gebrek aan tijd zou ook een oorzaak kunnen zijn voor de bestaande afstemmingsver-
schillen, en meer algemeen gesteld, kunnen leiden tot kwalitatief slechte wetgeving.1704 
Zeker waar het belastingwetgeving betreft, lijkt niet steeds voldoende tijd te worden 
genomen.1705 Dit leidt er mogelijk toe dat de Kamerleden onvoldoende tijd hebben om 
zich een goed oordeel te kunnen vormen over de wetsvoorstellen.1706 In 2009 hebben de 
leden van de Staten-Generaal ook hun zorg uitgesproken over de enorme tijdsdruk waar-
onder zij de vele wetsvoorstellen moesten beoordelen en de gevolgen daarvan voor de 

1701 Althans, de wetgever noemt deze doelstelling als rechtvaardigingsgrond voor de aangebrachte 
beperking. Het lijkt er echter op dat budgettaire redenen de achtergrond zijn van de invoering 
van de beperking. Zie nader § 3.3.4.3. De extra kwaliteitseisen die aan de overnemer worden 
gesteld, zouden naar mijn mening moeten vervallen (zie § 15.3 en § 15.4.4).

1702 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 46. Bijzonder is overigens dat in de 
winstsfeer de doorschuifregeling ook van toepassing is indien een tegenprestatie wordt ontvan-
gen, terwijl voor de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer wordt geëist dat sprake is 
van een gift. Op dit punt heeft dus geen afstemming plaatsgevonden. Zie hierover ook § 10.4.

1703 Hetzelfde geldt voor de betalingsregeling van art. 25, lid 18 en 19 (verkoop tegen schuldigerken-
ning winstsfeer), IW 1990.

1704 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 30.
1705 Tussen het wetvoorstel voor de nieuwe Wet IB 2001 en de invoering daarvan, zat bijvoorbeeld nog 

geen 16 maanden. Het kabinet heeft op 14 september 1999 een ontwerp Wet inkomstenbelasting 
2001 naar de Tweede Kamer gezonden. Kamerstukken II 1998-1999, 26 727, nr. 2, V-N BP21 2000/
4.4.4. De wet is met ingang van 1 januari 2001 in werking getreden. Wel werden op 19 december 
1997 in de nota Belastingen in de 21e eeuw; een verkenning reeds de contouren voor een nieuwe 
Wet inkomstenbelasting geschetst. Zie Kamerstukken II, 1997-1998, 25 810 en het Persbericht van 
het Ministerie van Financiën van 11 december 1997, nr. 97/191, V-N 1997/4681, pt. 1. Indien de 
periode tussen de verkenning en het eerste wetsvoorstel wordt meegeteld, beslaat het wetge-
vende proces van de Wet IB 2001 vier jaar, hetgeen voor een dergelijke operatie nog kort te noe-
men is.

1706 Essers aangehaald in Bergman & Van Huijgevoort 2004. In gelijke zin Jansen 2010, § 2.1.
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kwaliteit van de fiscale wetgeving.1707 Tweede Kamerlid Remkes stelt dat de Kamer gere-
duceerd dreigt te worden tot een stempelmachine.1708 Eerste Kamerlid Reuten verzucht 
tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.:1709

‘Ik heb bij de vandaag voorliggende wetsvoorstellen mijn taak als Eerste Kamer-
lid niet naar behoren kunnen uitvoeren omdat de Eerste Kamer mij daartoe 
onvoldoende tijd gaf en dat spijt mij. In ons democratisch bestel dienen alle 
politieke fracties voldoende gelegenheid te krijgen hun werk naar behoren te 
doen. (...) Deze culminatie van werkzaamheden gaat mijns inziens ten koste van 
de kwaliteit van het wetgevingsproces van de zijde van de Eerste Kamer.’

Voor een goede kwaliteit van wetgeving is een behoorlijke wetgevingsprocedure echter 
vereist.1710 Zo stelt de redactie van Vakstudie Nieuws dat:1711

‘(...) het kritiekpunt van een opeenhoping van fiscale wetsvoorstellen – met een 
relatief korte periode tussen indiening en inwerkingtreding – natuurlijk niet 
weg[neemt]. Het hoge tempo waarin de wetsvoorstellen er doorheen moeten 
worden “gejast” zet ook (grote) druk op de kwaliteit van wetgeving.’

Naar aanleiding van de chaotisch verlopen parlementaire behandeling van het Belasting-
pakket 2010 heeft de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer bij brief van 
30 november 2009 aan de staatssecretaris de procedurele kant van het Belastingplan ter 
discussie gesteld.1712 De staatssecretaris antwoordt op 29 januari 2010 uitgebreid per 
brief.1713 In zijn beantwoording toont de staatssecretaris begrip voor de werkdruk van de 
Kamers, maar er is volgens hem niet veel aan te doen. Hij voert daartoe onder andere aan 
dat een Belastingplan naar zijn aard fiscale maatregelen bevat, die moeten leiden tot de 
budgettaire dekking die bij de jaarlijkse begroting is overeengekomen en dat deze maat-
regelen zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd. Om redenen van uitvoering en rechts-
zekerheid moet deze invoering het liefst per 1 januari van enig jaar plaatsvinden. Vertra-
ging in het wetgevend proces zou ertoe leiden dat de inwerkingtreding van de maatrege-

1707 Het gaat daarbij om het Belastingpakket 2010, dat uit zes wetsvoorstellen bestond, welke wets-
voorstellen zich uitstrekten tot 500 artikelen in 29 wetten, waarvan 26 belastingwetten. Aanteke-
ning bij de brief van de staatssecretaris van Financiën van 29 januari 2010, nr. AFP2009/0778U, 
opgenomen in V-N 2010/12.3. Naast deze zes wetsvoorstellen moesten de Kamers zich ook buigen 
over de wijzigingen in de SW 1956. Van de ledenn van de Staten-Generaal kan in mijn beleving 
onmogelijk worden verwacht dat zij in een dergelijk kort tijdsbestek een gedegen oordeel kun-
nen vellen over alle ingediende wetsvoorstellen. In gelijke zin de redactie van Vakstudie Nieuws 
in haar voorwoord bij het Bijzonder nummer Oud en Nieuw 2009/2010, V-N 2010/01.

1708 Kamerstukken II, 32 128 c.a., nr. 17, p. 3 en Handelingen II, 2009-2010, 26, p. 2382, lk. Zie ook 
Grotenhuis 2010.

1709 Handelingen I, 2009-2010, 14, p. 486, rk. In gelijke zin de leden Biermans, p. 484, rk en Leijnse, 
p. 496, rk. Zie ook Grotenhuis 2010b.

1710 Gribnau 2010, § 5. Tijdens het WFR Fiscaal Café dat plaatsvond op 17 mei 2010 doet Lubbers, mede 
namens Gribnau, het voorstel om te komen tot de ontwikkeling van een aantal beginselen van 
een behoorlijke wetgevingsprocedure. Zie Kamminga 2010, § 2 voor een eerste aanzet van deze 
beginselen. Zie ook Gribnau & Lubbers 2010. Zie voor aanbevelingen met betrekking tot het wet-
gevingstraject ook Essers 2010.

1711 Aantekening bij de brief van de staatssecretaris van Financiën van 29 januari 2010, nr. AFP2009/
0778U, opgenomen in V-N 2010/12.3.

1712 Een risico van dit soort massieve exercities is dat de wetgevingskwaliteit eronder gaat lijden, het-
geen voor WFR Fiscaal Café aanleiding was om op 17 mei 2010 intensief te debatteren over de 
wijze waarop het hele fiscale wetgevingsproces in betere en rustiger banen kan worden geleid. 
Zie voor een verslag van dit debat Kamminga 2010.

1713 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 29 januari 2010, nr. AFP2009/0778U, V-N 2010/12.3.
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len met een jaar zou worden opgeschoven. Dit is volgens de staatssecretaris in het kader 
van de budgettering niet gewenst.1714

Wat hiervan ook zij, voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten gelden de genoemde argumen-
ten naar mijn mening niet. Het is geen acuut beleidsprobleem en bovendien een beleids-
probleem dat al sinds het einde van de vorige eeuw hoog op de beleidsagenda staat. 
Gesteld zou kunnen worden dat er voldoende tijd is geweest om met een goede en gede-
gen visie te komen met betrekking tot de fiscale begeleiding van bedrijfsopvolgingen, 
waarbij aandacht had kunnen worden besteed aan de afstemming tussen de diverse faci-
liteiten. Meer tijd betekent dus ook niet per definitie meer kwaliteit. Waar het om gaat, is 
dat in ieder geval voldoende tijd wordt genomen om te onderzoeken of een bedrijfsopvol-
gingsfaciliteit moet worden ingevoerd, onder welke voorwaarden dat moet gebeuren en 
of afstemming bestaat met andere bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Het is mijn stellige over-
tuiging dat indien de visie van de wetgever helder is en consistent in de wetgeving wordt 
neergelegd, afstemmingsverschillen worden voorkomen. Dit zal de kwaliteit van de 
bedrijfsopvolgingswetgeving ten goede komen.

11.5.9 Conclusie

Tussen de diverse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bestaat onvoldoende onderlinge afstem-
ming. In 2004 heeft de toenmalige staatssecretaris ten eerste aangegeven dat deze afstem-
mingsproblemen niet leiden tot problemen in de praktijk en ten tweede dat afstemming 
om diverse redenen ook niet mogelijk is. Naar mijn mening leiden de afstemmingsproble-
men wel tot problemen in de praktijk, en zo dat niet het geval zou zijn, bestaat voor de 
wetgever de verplichting om zo veel mogelijk afstemming aan te brengen. Bovendien ben 
ik van mening dat afstemming wel mogelijk is. In dit hoofdstuk is van de volgende zeven 
mogelijke oorzaken die ten grondslag liggen aan de afstemmingsproblemen onderzocht 
of zij de reden zijn dat tussen de diverse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten afstemmingsver-
schillen bestaan:
1. Er wordt gebruikgemaakt van meerdere soorten faciliteiten. De soort faciliteit kan 

reden zijn om voor de ene faciliteit andere voorwaarden te stellen dan voor de andere 
faciliteit. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan mogelijk strengere eisen die worden gesteld 
in het geval een faciliteit leidt tot afstel van heffing in plaats van tot uitstel daarvan.

2. De faciliteiten worden gegeven voor heffingen die verschillend zijn qua aard (zakelijk 
versus persoonlijk) en een andere heffingssystematiek kennen (periodiek versus een-
malig).

3. De nevendoelstelling van de faciliteiten kan verschillen, waardoor er ook andere voor-
waarden kunnen worden gesteld om deze doelstelling te bereiken.

4. De faciliteiten worden gegeven aan verschillende soorten ondernemers.
5. Budgettaire belangen.
6. De politieke druk om faciliteiten voor de bedrijfsopvolging in te voeren of te wijzigen, 

zonder dat is beoordeeld of harmonisatie met andere regelingen nodig en/of mogelijk 
is.

7. Het nemen van onvoldoende tijd voor de invoering van bedrijfsopvolgingswetgeving.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het feit dat verschillende soorten faciliteiten worden ver-
leend (oorzaak 1) en het feit dat geen sprake is van een eenduidig beleid ter zake van de 
fiscale begeleiding van bedrijfsopvolgingen (oorzaak 3), al dan niet veroorzaakt door poli-

1714 Wel tracht hij de werkdruk bij de Kamers te verlichten door voor de indiening van de wetsvoor-
stellen reeds de beleidskaders van het in te dienen wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te verstrek-
ken en door het geven van technische briefings aan beide Kamers. Volgens Kavelaars zou het 
effect kunnen worden voorkomen door niet in elk wetsvoorstel een bepaling op te nemen die 
ertoe noopt dat een latere ingangsdatum van het wetsvoorstel niet tot de mogelijkheden behoort 
omdat één bepaalde maatregel uit dat wetsvoorstel spoedig moet worden ingevoerd. Kavelaars 
2010.
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tieke druk (oorzaak 6), de belangrijkste oorzaken zijn voor de verschillen tussen de 
diverse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Dit wil echter nog niet zeggen dat de oorzaak dus 
een rechtvaardigingsgrond oplevert voor een bestaand afstemmingsverschil.

Alleen vanuit het feit dat er verschillende soorten faciliteiten bestaan, kunnen de afstem-
mingsverschillen worden begrepen. Echter, indien zou worden gekozen voor één soort 
faciliteit kunnen naar mijn mening de meeste verschillen worden weggenomen. Van de 
thans gehanteerde soorten fiscale faciliteiten leent een betalingsregeling zich daar het 
meest voor.

11.6 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar het ontbreken van onderlinge afstemming tus-
sen de 15 bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Aangezien sprake is van één beleidsonderwerp 
zouden er geen afstemmingsverschillen mogen bestaan. Deze zijn er echter wel. Een 
belangrijke oorzaak is dat geen integrale visie bestaat met betrekking tot het te voeren 
bedrijfsopvolgingsbeleid. Hierdoor zijn de voorwaarden waaronder de faciliteiten worden 
verleend per definitie verschillend. Evenmin is fundamenteel nagedacht over de mogelijk-
heid om tot de invoering van één soort faciliteit over te gaan. Naar mijn mening is de 
invoering van een uniforme betalingsregeling mogelijk. Met een betalingsregeling wordt 
aangesloten bij de kern van de problematiek. Er is sprake van een liquiditeitsprobleem en 
dit kan het beste worden weggenomen door middel van een betalingsfaciliteit. Dit zou 
overigens ook de rechtvaardigheid en de effectiviteit van de faciliteiten ten goede komen. 
Overigens zal in § 13.7 worden verdedigd dat de voorkeur zou moeten worden gegeven 
aan een kredietfaciliteit die niet afhankelijk is van de omvang van de verschuldigde belas-
ting. Een en ander doet aan de getrokken conclusies en de gegeven aanbevelingen echter 
niet af.
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12 Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid

12.1 INLEIDING

12.1.1 Complexiteit bedrijfsopvolgingswetgeving staat vast

De derde en laatste kwaliteitseis die bij de juridische toets aan de orde komt, is de eis dat 
de bedrijfsopvolgingswetgeving eenvoudig, duidelijk en toegankelijk moet zijn. Dat de 
bedrijfsopvolgingswetgeving niet eenvoudig is en dat geen overzichtelijk geheel bestaat, 
staat op voorhand vast. Uit § 1.1.3 blijkt dat dit aspect van de bedrijfsopvolgingswetgeving 
een van de vertrekpunten van dit onderzoek is geweest. Naast de in hoofdstuk 11 bespro-
ken afstemmingsverschillen is een belangrijke reden dat de wetgever gebruikmaakt van 
zeer ruime faciliteiten, zoals vrijstellingen en doorschuifregelingen. Het is naar mijn 
mening onmogelijk om te komen tot eenvoudige wetgeving zolang de wetgever gebruik 
blijft maken van dergelijke ruime faciliteiten. Het is deze stelling die in dit hoofdstuk zal 
worden verdedigd.

In § 12.2 zal worden aangegeven dat het faciliëren van een bedrijfsopvolging van zichzelf 
geen ingewikkelde materie is en dat er zowel eenvoudige als verfijnde regelingen bestaan. 
In § 12.3 wordt vervolgens ingegaan op het effect van (zeer) begunstigende maatregelen 
op de complexiteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving. Ik sluit dit hoofdstuk af met een 
korte conclusie in § 12.4.

12.2 HET FACILIËREN VAN EEN BEDRIJFSOPVOLGING VAN ZICHZELF 
NIET INGEWIKKELD

Naar mijn mening is het faciliëren van een bedrijfsopvolging van zichzelf geen ingewik-
kelde materie. Bepaald moet worden wat onder een bedrijfsopvolging moet worden ver-
staan, waarbij definities moeten worden gegeven van een kwalificerende bedrijfsoverdra-
ger, het kwalificerende ondernemingsvermogen en een kwalificerende voortzetter. Voor 
de invulling van de begrippen kwalificerende bedrijfsoverdrager, kwalificerend onderne-
mingsvermogen en kwalificerende voortzetter kan gebruik worden gemaakt van de 
begrippen die in de inkomstenbelasting worden gehanteerd. De begrippen ‘ondernemer’, 
‘ondernemingsvermogen’ en ‘voortzetten’ zijn op zich helder en in de jurisprudentie vol-
doende uitgekristalliseerd. Dat de feitelijke invulling in het concrete geval tot discussie 
kan leiden tussen de inspecteur en belanghebbende, maakt niet dat sprake is van ingewik-
kelde of onuitvoerbare wetgeving.1715 Voor zover voor de invulling van deze begrippen 
gebruik wordt gemaakt van begrippen die ‘nieuw’ zijn, zou daarover wel duidelijkheid 
moeten worden gegeven. Hierbij kan voor de huidige bedrijfsopvolgingswetgeving wor-
den gedacht aan de definiëring van de begrippen preferente aandelen en normale aande-

1715 In zoverre heb ik het argument tegen het aanleggen van een objectieve ondernemingstoets bij 
een lichaam, omdat het zo onduidelijk zou zijn wat wel of niet tot het ondernemingsvermogen 
moet worden gerekend, nooit begrepen. Uiteraard kan dit tot discussies leiden, maar dat is bij een 
IB-ondernemer niet anders en daar wordt in beginsel jaarlijks getoetst welk vermogen wel of niet 
tot het ondernemingsvermogen behoort. Met dit argument zou het ook onmogelijk zijn om de 
vermogensetiketteringsregels toe te passen in de winstsfeer.
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len die worden gehanteerd voor de toepassing van de faciliteiten voor de schenk- en erf-
belasting en de doorschuifregelingen in de aanmerkelijkbelangsfeer.1716

In de loop van de jaren is de complexiteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving enorm toe-
genomen. Dit is het gevolg van het feit dat steeds meer bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn 
gecreëerd, dat daarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende soorten faciliteiten en dat 
deze faciliteiten niet op elkaar zijn afgestemd. Hieraan is reeds aandacht besteed in hoofd-
stuk 11. Wat verder opvalt, is dat bepaalde faciliteiten zeer verfijnd in de wet zijn neerge-
legd, waar andere faciliteiten redelijk eenvoudig zijn vormgegeven. Het verschil in dit 
opzicht tussen de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregelingen 
in de aanmerkelijkbelangsfeer ten opzichte van de betalingsregelingen voor de inkom-
stenbelasting in de aanmerkelijkbelangsfeer en winstsfeer is groot. Het verschil in aange-
brachte verfijning kan niet worden verklaard vanuit het feit dat sprake moet zijn van een 
bedrijfsopvolging. Immers, alle faciliteiten zijn bedoeld om een bedrijfsopvolging te bege-
leiden. Veeleer ligt de oorzaak in het feit dat in het ene geval sprake is van ruime facilitei-
ten en in het andere geval van een betalingsregeling.1717 In de volgende paragraaf wordt 
hieraan nadere aandacht besteed.

12.3 INVLOED VAN RUIME FACILITEITEN OP DE EENVOUD VAN 
WETGEVING

Het feit dat ruime faciliteiten worden verleend, is naar mijn mening een belangrijke 
reden waarom bij bepaalde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zeer verfijnde regelgeving is 
ontstaan. Hoe ruimer de faciliteiten zijn, hoe nauwkeuriger de daaraan gestelde voorwaar-
den moeten zijn en des te ingewikkelder de wetgeving wordt. Het rechtvaardigheidbegin-
sel dwingt ertoe dat bij een ruime faciliteit, die een groot onderscheid maakt tussen de 
diverse belastingplichtigen, het aantal gevallen dat gebruikmaakt van de faciliteit terwijl 
de faciliteit niet voor hen is bedoeld tot een minimum wordt beperkt. Indien bijvoorbeeld 
de toepassing van de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting en de doorschuifrege-
lingen in de aanmerkelijkbelangsfeer niet beperkt zouden worden tot het ondernemings-
vermogen in de bv, treedt een niet te rechtvaardigen verschil op met belastingplichtigen 
die geen gebruik van de faciliteiten kunnen maken; zeker niet omdat zij wel de offers voor 
de faciliteiten moeten brengen.1718 Bovendien zou een dergelijk ruim toepassingsbereik 
tot onbedoeld gebruik aanleiding kunnen geven. Dit laatste effect treedt overigens ook op 
bij een meer nauwkeurige definitie.1719 In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat in het verle-
den voltooide bedrijfsopvolgingen aan de kinderen weer worden teruggedraaid, ook in 
situaties waarin de ouders op leeftijd zijn en de kinderen reeds sinds jaren de onderne-
ming zelf succesvol hebben voortgezet. Teneinde de faciliteiten deelachtig te worden, 

1716 Zie voor een kritische beschouwing ter zake Heithuis 2010b, Ganzeveld 2010 en Hoeve & Ganze-
veld 2010.

1717 Tot voor kort was de doorschuifregeling bij overlijden ook zeer eenvoudig vormgegeven. De ver-
fijning die met ingang van 1 januari 2010 heeft plaatsgevonden, is het gevolg van het feit dat deze 
doorschuifregeling een karakterwijziging heeft ondergaan. Waar tot 1 januari 2010 de doelstel-
ling van de doorschuifregeling was gelegen in het wegnemen van de gevolgen van de fictieve ver-
vreemding bij overlijden, heeft de regeling thans als doelstelling een bedrijfsopvolging te facilië-
ren. Daarbij heeft de wetgever zo veel mogelijk getracht aan te sluiten bij de voorwaarden die gel-
den voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de SW 1956.

1718 In de nota Zicht op wetgeving 1991 wordt aangegeven dat het streven naar een uiterste rechtvaar-
digheid een van de meest voorkomende oorzaken is van zeer verfijnde wetgeving. Nota Zicht op 
wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 30. Zie uitgebreider § 2.2.3.

1719 Van Gijlswijk stelt ter zake van het beperken van de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbe-
langsfeer tot ondernemingsvermogen dat deze beperking ertoe zal leiden dat belastingplichtigen 
hun beleggingsactiviteiten gaan upgraden tot een onderneming, vanwege het grote geldelijke 
belang. Van Gijlswijk 2010, § 2.1.3. Volgens De Haan is de kans op oneigenlijk gebruik door de 
verhoging van de vrijstellingspercentages exponentieel toegenomen. De Haan 2007, p. 231.
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wordt de onderneming van de kinderen teruggekocht.1720 Het omzetten van niet-vrijge-
steld vermogen in wel vrijgesteld vermogen kan zich overigens ook op andere wijzen 
voordoen. De Beer geeft als voorbeeld dat de ‘toekomstige’ erflater of schenker onderne-
mingsvermogen koopt van zijn kinderen, dus zonder dat van een terugdraaien van een 
eerder voltooide bedrijfsopvolging sprake is.1721 De Jong wijst verder op de mogelijkheid 
om met het beleggingsvermogen aandelen in een actieve bv te kopen.1722 Een andere 
mogelijkheid die inmiddels in de praktijk ook als estateplanningsproduct wordt aangebo-
den, is de aankoop van een belang van 5% in een participatiemaatschappij.1723 Ten slotte 
kan worden gewezen op de mogelijkheid om de 100%-vrijstelling meerdere malen deel-
achtig te worden, bijvoorbeeld door de holding te splitsen in meerdere holdings zodat 
afzonderlijke aanmerkelijkbelangpakketten ontstaan.1724 De vrijstelling voor de schenk- 
en erfbelasting verwordt hierdoor meer tot een beleggingsproduct dan een bedrijfsopvol-
gingsfaciliteit. Meer in het algemeen kan worden gesteld dat van de ruime vrijstelling de 
prikkel uitgaat om deze ‘op te zoeken’ in plaats van dat de vrijstelling de belastingplich-
tigen ‘overkomt’ omdat de bedrijfsopvolging zich op natuurlijke wijze aandient.

Het hiervoor beschreven gedrag is naar mijn mening niet te voorkomen zolang gebruik 
wordt gemaakt van ruime faciliteiten.1725 Het feit dat een vrijstelling zou kunnen leiden 
tot oneigenlijk gebruik is overigens in 1984 nog reden geweest om niet over te gaan tot 
de invoering van vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting:1726

‘De Successiewet 1956 (...) geen vrijstellingen [kent] voor schenking van 
bepaalde vermogensbestanddelen. Introductie van een vrijstelling voor een 
bedrijf dat overgaat van ouders naar kinderen, zou een geheel nieuw fenomeen 
zijn en de weg openen voor het ontgaan van schenkings- en successierecht door 
middel van constructies.’

In de nota naar aanleiding van het eindverslag wordt ter zake overigens opgemerkt dat 
niet zozeer het feit dat een nieuw fenomeen geïntroduceerd zou worden als argument 
heeft gegolden om een vrijstelling af te wijzen, maar meer het feit dat de weg geopend 
zou worden voor het ontgaan van schenkingsrecht en successierecht door middel van con-
structies.1727

Ook in het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 is het risico van onbedoeld gebruik onder-
kend. Volgens de staatssecretaris zal de kans op onbedoeld gebruik toenemen indien de 

1720 De reden van de ‘terugkoop’ is voor de toepassing van de vrijstelling irrelevant. Wel zullen de 
ouders na de terugkoop minimaal één jaar in leven moeten blijven. Om de aandelen gefacilieerd 
te kunnen schenken, moeten de ouders vijf jaar wachten met de schenking.

1721 A.M.A. de Beer 2010, § 5.1.4, voorbeeld 4.
1722 G. de Jong, ‘Dubbel geBOFt houdt beter?’, bron: www.pleinplus.nl, geraadpleegd februari 2010. 

Ook geeft hij aan dat het mogelijk is om gebruik te maken van een, zoals hij dat zelf noemt een 
‘BOF-carrousel’. Deze carrousel bestaat hierin dat een holding die aandelen houdt in een werk-
maatschappij en tevens beleggingsvermogen bezit, eerst wordt gesplitst. Vervolgens worden de 
aandelen in de holding waartoe de deelneming behoort, geschonken aan de kinderen. Na vijf jaar 
kunnen de aandelen door de andere holding worden teruggekocht. Na ommekomst van vijf jaar 
kunnen vervolgens de aandelen in die holding ook worden geschonken.

1723 Hierbij is wel vereist dat de participatiemaatschappij zelf een objectieve onderneming drijft, 
althans voor zover de participatiemaatschappij minder dan 100%-deelnemingen heeft. Immers, 
bij een gekocht indirect belang van minder dan 5% kan geen gebruik worden gemaakt van de toe-
rekeningsregel van art. 35c, lid 5, SW 1956.

1724 Heithuis 2010a.
1725 Volgens De Haan is de kans op oneigenlijk gebruik door de verhoging van het vrijstellingspercen-

tage naar 75% in de SW 1956 exponentieel toegenomen. De Haan 2007, p. 231. Om deze reden en 
vanwege het feit dat de vrijstelling effectief noch rechtvaardig is, pleit zij voor de invoering van 
een betalingsregeling.

1726 Kamerstukken II, 1979-1980, 16 016, nr. 7, p. 28.
1727 Kamerstukken II, 1979-1980, 16 016, nr. 10, p. 24.
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vrijstelling verder wordt verhoogd dan de voorgestelde 50%-vrijstelling.1728 De wetgever 
heeft desondanks een vrijstelling ingevoerd en deze ook steeds verder verruimd. Hierbij 
is de wetgeving wel voorzien van (steeds meer) antimisbruikbepalingen. Ik noem als voor-
beelden de gestelde bezitstermijnen aan de schenker en de erflater en de extra voorwaar-
den die worden gesteld aan de verkrijging van een medegerechtigdheid en aan preferente 
aandelen. Het streven naar een rechtvaardige heffing, of beter gezegd het streven naar een 
rechtvaardige verlening van ruime bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, heeft geleid tot zeer ver-
fijnde wetgeving.

Hiermee is niet gezegd dat de rechtvaardigheid volledig wordt bereikt. Ten eerste is het 
naar mijn mening een illusie dat de wetgever ‘ongewenst gedrag’ volledig kan uitbannen. 
Zolang de ruime faciliteiten bestaan, zal de praktijk een weg proberen te vinden, en naar 
mijn mening ook vinden, om van de faciliteiten gebruik te kunnen maken.1729 Overigens 
heeft het treffen van expliciete antimisbruikmaatregelen als nadeel dat ook bona-fide-
situaties niet van de faciliteiten kunnen profiteren, terwijl daarvoor geen reden bestaat. 
Ik denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een ondernemer een onderneming start en 
binnen een jaar onvoorzien overlijdt. Een ander voorbeeld is dat de preferente aandelen 
op een verkeerde wijze tot stand zijn gekomen, maar desondanks wel door de beoogde 
bedrijfsopvolger zijn verkregen. Een tegenbewijsregeling zou voor dit soort gevallen op 
zijn plaats zijn, zeker nu de faciliteiten zeer begunstigend zijn.1730 Een tegenbewijsrege-
ling zal de rechtvaardigheid vergroten maar tegelijkertijd ook de complexiteit doen toe-
nemen. Ten tweede kan de ingewikkeldheid van de bedrijfsopvolgingswetgeving ertoe lei-
den dat rechtsongelijkheid ontstaat tussen ondernemers.1731 De ondernemer is door de 
ingewikkeldheid van de wetgeving aangewezen op een adviseur.1732 Indien hij daar geen 
gebruik van maakt of de kennis bij de adviseur onvoldoende is, bestaat de kans dat niet 
optimaal van de faciliteiten gebruik wordt gemaakt.1733 De genoemde twee redenen kun-
nen dus ook de doeltreffendheid en doelmatigheid van de bedrijfsopvolgingswetgeving 
ondermijnen.1734

In plaats van het treffen van antimisbruikbepalingen had de wetgever er naar mijn 
mening beter aan gedaan om te onderzoeken of met het treffen van een minder begunsti-
gende faciliteit had kunnen worden volstaan.

12.4 CONCLUSIE

Het feit dat de bedrijfsopvolgingswetgeving onvoldoende is geharmoniseerd, is een 
belangrijke factor die bijdraagt aan de complexiteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving. 

1728 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 4.3.1, pt. 1.
1729 In de praktijk worden bijvoorbeeld de normale aandelen ook aan de niet-beoogde opvolgers uit-

gereikt, of indien de preferente aandelen reeds zijn ontstaan, aan hen normale aandelen overge-
dragen zodat de verkrijging van de preferente aandelen ook bij hen zal kwalificeren. Zie hierover 
ook § 14.4.3.3.

1730 In het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M, NTFR 2011/1142 heeft de staatssecretaris aan-
gegeven begrip te hebben voor het feit dat bij een omzetting in (cumulatief) preferente aandelen 
vóór 2010 nog geen rekening kon worden gehouden met de vanaf 2010 geldende voorwaarde dat 
er tegelijk nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven aan de bedrijfsopvolger. Concrete geval-
len kunnen worden voorgelegd. Beoordeeld zal worden of die gevallen met toepassing van de 
hardheidsclausule (art. 63 AWR) soepel kunnen worden behandeld.

1731 Zie Niessen 1997, § 7 ter zake van complexe wetgeving in het algemeen.
1732 Zie bijvoorbeeld Van Gijlswijk 2010, § 2.1.6 die na een analyse van de regelgeving omtrent prefe-

rente aandelen aangeeft dat de regeling zo gedetailleerd is geworden, dat het voor de belasting-
plichtigen nog nauwelijks te bevatten is.

1733 Bijna 60% van de fiscalisten verwacht overigens niet dat hun collega-fiscalisten voldoende op de 
hoogte zijn van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, 
§ 4.5.1.

1734 Zie ook de nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nrs. 1 en 2, p. 30.
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Op de oorzaken van het ontbreken van de onderlinge afstemming van de fiscale bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten is uitgebreid ingegaan in § 11.5. De oorzaken die leiden tot te wei-
nig afstemming, zijn indirect mede debet aan de complexiteit van de fiscale bedrijfsopvol-
gingswetgeving. De conclusie van het onderhavige hoofdstuk is dat zolang de wetgever 
gebruik blijft maken van ruime bedrijfsopvolgingsfaciliteiten het realiseren van eenvou-
dige wetgeving onmogelijk is, mede vanwege de aanzuigende werking die van de facilitei-
ten uitgaat. Ook dit pleit voor het treffen van een betalingsregeling. In het volgende 
hoofdstuk zal worden aangegeven dat beter nog gebruik kan worden gemaakt van een 
kredietfaciliteit die niet afhankelijk is van de omvang van de verschuldigde belasting.
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13 Algemene beoordeling van het gevoerde beleid

13.1 INLEIDING

13.1.1 Drie kwaliteitseisen

Bij de beleidsanalytische evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving staan drie 
kwaliteitseisen centraal. De eerste kwaliteitseis die bij de beleidsanalytische toets aan de 
orde komt, is de eis dat de bedrijfsopvolgingswetgeving moet voldoen aan de subsidiari-
teitseis en de evenredigheidseis (§ 2.2.4). Deze eisen houden grofweg in dat de overheid 
alleen maatregelen zou moeten treffen indien de sector niet zelf tot oplossingen kan 
komen (subsidiariteit) en indien de noodzaak tot overheidsingrijpen vaststaat, dit ingrij-
pen niet onnodig vergaand plaatsvindt (evenredigheid). Ten tweede moet de bedrijfsopvol-
gingswetgeving doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) zijn (§ 2.2.5). De derde en 
laatste kwaliteitseis die bij de beleidsanalytische toets aan de orde komt, is dat de bedrijfs-
opvolgingswetgeving uitvoerbaar en handhaafbaar moet zijn (§ 2.2.6). Indien dit het geval 
is, moet ernaar worden gestreefd om dit tegen zo min mogelijk belasting voor het bestuur-
lijke en justitiële apparaat te laten plaatsvinden. De beleidsanalytische evaluatie van de 
bedrijfsopvolgingswetgeving omvat in wezen een evaluatie van het gevoerde beleid van 
de overheid met betrekking tot de belastingheffing die plaatsvindt ter zake van de 
bedrijfsopvolging. Om te kunnen beoordelen of aan de genoemde drie kwaliteitseisen is 
voldaan, moet dan ook het gevoerde fiscale bedrijfsopvolgingsbeleid worden geëvalueerd.

13.1.2 Startpunt: de beleidsinformatie

Het startpunt van deze beleidsevaluatie is de beschikbare beleidsinformatie met betrek-
king tot het gevoerde beleid. Goede beleidsinformatie omvat onder meer een probleem-
analyse die, als het goed is, een nulmeting en een beleidstheorie bevat, evenals ex-ante-
evaluaties voor verschillende scenario’s en beleidsvarianten.1735 Hierbij kan de beleidsthe-
orie worden omschreven als het geheel van veronderstellingen over normatieve, causale 
en finale relaties (doel-middelrelaties).1736 Het betreft met andere woorden een weten-
schappelijk toetsbare redenering waarin expliciet wordt gemaakt hoe het probleem en de 
interventie (de probleemoplossing) aan elkaar gekoppeld zijn.1737 Een goede beleidstheo-
rie geeft dan ook antwoord op een keten aan vragen zoals: wat is het probleem, waardoor 
wordt het probleem veroorzaakt, wat kan/moet het beleid doen (presteren) om deze oor-
zaken te verminderen of weg te nemen, op welke wijze moet het beleid worden uitge-
voerd en welke middelen (input) zijn nodig om tot de gewenste beleidsprestaties te 
komen?1738 Hieruit blijkt dat bij een goede beleidstheorie impliciet aandacht wordt 
besteed aan de drie gestelde kwaliteitseisen.

1735 Algemene Rekenkamer 2005, p. 88.
1736 Algemene Rekenkamer 2005, p. 43 en HEO ex post 2003, p. 17.
1737 Van de Bunt 2004, p. 64.
1738 B. Dekker 2006.
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13.1.3 Belang goede beleidsinformatie

Het belang van een goede beleidstheorie en goede overige beleidsinformatie is drieërlei. 
Naarmate meer inzicht bestaat in de veronderstellingen van de beleidsbepaler zal ten eer-
ste de legitimiteit van het gevoerde beleid toenemen. Ten tweede kan door het beoordelen 
van de beleidstheorie een inschatting worden gemaakt van de plausibiliteit en de robuust-
heid van het beleid.1739 De mate waarin de beleidstheorie en overige beleidsinformatie 
beschikbaar is, bepaalt ten derde mede de inhoud van het te verrichten beleidsonderzoek. 
Indien de kwaliteit van de beleidstheorie en de overige beleidsinformatie voldoende is, 
kunnen uitspraken worden gedaan over de subsidiariteitseis en de evenredigheidseis die 
aan het gevoerde beleid worden gesteld. Bovendien kan dan ex post een effectenonder-
zoek plaatsvinden van het gevoerde beleid waardoor uitspraken kunnen worden gedaan 
over de effectiviteit en de doelmatigheid daarvan.1740 Indien de kwaliteit van de beleids-
theorie en overige beleidsinformatie echter onvoldoende zijn, bijvoorbeeld omdat geen 
meetbare en concrete doelstellingen zijn gegeven en/of omdat nulmetingen ontbreken, 
kan ex post geen effectenonderzoek van de maatregelen plaatsvinden.1741 Bij het ex-post-
evaluatieonderzoek ten aanzien van de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid zal 
dan moeten worden volstaan met een kwalitatieve beoordeling van het gevoerde 
beleid.1742 De Algemene Rekenkamer noemt dit de beleidstheorieanalyse.1743

13.1.4 Beleidsinformatie bedrijfsopvolgingsbeleid onvoldoende

De informatie met betrekking tot het te voeren beleid moet in de voorbereidende fase 
worden verzameld teneinde te komen tot een afgewogen beslissing of het beleid moet 
worden gevoerd en op welke wijze dat het beste kan plaatsvinden; het zogenoemde ex-
ante-onderzoek.1744 Dit ex-ante-onderzoek heeft met betrekking tot de bedrijfsopvolgings-
faciliteiten onvoldoende plaatsgevonden.1745 Of de belastingheffing een probleem vormt, 

1739 Algemene Rekenkamer 2005, p. 43.
1740 Algemene Rekenkamer 2005, p. 21. Evaluatieonderzoek ex post kan worden gedefinieerd als een 

systematisch onderzoek naar de effecten van bestaand beleid, de wijze waarop beleid wordt uit-
gevoerd en/of de kosten en kwaliteit van geleverde producten en diensten. HEO ex post 2003, 
p. 10. Zie ook HEO ex ante 2003, p. 35.

1741 De Algemene Rekenkamer geeft aan dat de beschikbaarheid van een goede beleidstheorie en ove-
rige beleidsinformatie een vereiste is om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid te 
kunnen bewaken en bevorderen. Algemene Rekenkamer 2005, p. 59. Zie ook Van de Bunt 2004, 
p. 64. Indien de doelstellingen niet concreet en meetbaar zijn geformuleerd en/of geen nulmetin-
gen zijn gegeven, loopt de onderzoeker verder het risico dat hij iets wil meten wat niet te meten 
valt. B. Dekker 2006.

1742 Algemene Rekenkamer 2005, p. 22, 56 en 88. Zie ook de Beleidsdoorlichting van de evaluaties van 
belastinguitgaven, p. 8-9. Bijlage bij Kamerstukken II, 2009-2010, 31 935, nr. 6.

1743 Algemene Rekenkamer 2005, p. 43.
1744 Algemene Rekenkamer 2005, p. 60. Een evaluatie ex ante wordt in de RPE 2006 gedefinieerd als 

een systematische analyse van de te verwachten maatschappelijke effecten van beleidsalternatie-
ven in relatie tot de maatschappelijke kosten (art. 2, onderdeel a, RPE 2006). In min of meer 
gelijke bewoordingen HEO ex ante 2003, p. 35.

1745 Zie ook § 2.5.3. Zie voor het ontbreken van een goede onderbouwing van de vrijstelling voor de 
waarde going concern voor de schenk- en erfbelasting hoofdstuk 9 en voor de doorschuifregelin-
gen hoofdstuk 10. Meer dan eens blijkt een beleidstheorie niet aanwezig te zijn. Uit onderzoek 
blijkt bijvoorbeeld dat het ook in de beleidsdoorlichtingen die met ingang van 2006 moeten wor-
den uitgevoerd veelal ontbreekt aan een beleidstheorie. APE 2008 (Von Meyenfeldt, Schrijvershof 
& Wilms). Verder ontbreken veelal SMART-geformuleerde doelstellingen, terwijl beleidsmakers 
en/of volksvertegenwoordigers wel van bepaalde aannamen uitgaan. Algemene Rekenkamer 
2005, p. 22. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Afgestemd, Realistisch en Tijdsgebonden. Uit 
een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de inzet van belastingen als beleidsinstrument 
uit 1999 bleek reeds dat de doelstellingen van belastingmaatregelen in het algemeen niet toets-
baar zijn geformuleerd. Rapport Belastingen als beleidsinstrument 1999, Kamerstukken II, 1998-
1999, 26 452, nr. 2, p. 48. In 2010 is in de beleidsdoorlichting van de evaluaties van belastinguit-
gaven dezelfde conclusie getrokken. Beleidsdoorlichting van de evaluaties van belastinguitgaven, 
p. 7. Bijlage bij Kamerstukken II, 2009-2010, 31 935, nr. 6.
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wat dat probleem precies inhoudt, in welke mate het zich voordoet, waarom het zich 
voordoet, en op welke wijze het probleem het beste opgelost zou kunnen worden, is niet 
onderzocht. De wetgever grijpt via de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten desondanks 
feitelijk vergaand in in de financieringsmarkt. Niet duidelijk is gemaakt waarom zo ver-
gaand moet worden ingegrepen; ter zake van de niet-belastinggerelateerde kredietfacili-
teiten wordt een veel restrictiever en meer marktconform beleid gevoerd. De beoogde 
doelstelling is verder niet kwantitatief geformuleerd. Ook heeft geen afweging plaatsge-
vonden tussen mogelijke alternatieve maatregelen en is geen aandacht besteed aan de 
mogelijke negatieve effecten die van de faciliteiten kunnen uitgaan. De proportionele 
doelmatigheid van de faciliteiten heeft eveneens onvoldoende aandacht gekregen. Niet 
duidelijk is gemaakt dat niet volstaan zou kunnen worden met het treffen van alleen een 
betalingsregeling. Aan de uitvoering is wel aandacht besteed. Om doelmatigheidsredenen 
is ervoor gekozen om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet afhankelijk te maken van de 
materiële beoordeling of in het concrete geval sprake is van liquiditeitsproblemen.

13.1.5 Inhoud beleidsmatig onderzoek

Aangezien de beleidsinformatie van onvoldoende kwaliteit is en concrete doelstellingen 
en zogenoemde nulmetingen ontbreken, kan een effectenonderzoek ex post naar het 
gevoerde beleid niet plaatsvinden.1746 Volstaan moet worden met een kwalitatieve beoor-
deling van de plausibiliteit en robuustheid van het gevoerde bedrijfsopvolgingsbeleid. 
Aan de hand van dit beleidsonderzoek zal worden getracht antwoord te geven op de vol-
gende vragen:
1. Is overheidsinterventie noodzakelijk of kunnen de gekozen doelstellingen (zo veel als 

mogelijk) worden bereikt door middel van zelfregulerend vermogen van de financie-
ringsmarkt?

2. Indien overheidsinterventie noodzakelijk is, bestaan er dan meerdere interventiemo-
gelijkheden?

3. Indien er meerdere interventiemogelijkheden bestaan, aan welke maatregel moet dan 
de voorkeur worden gegeven, gelet op:
a. de mate waarin verwacht mag worden dat een regeling het beoogde doel zal helpen 

te verwezenlijken,
b. de (negatieve en positieve) neveneffecten van een regeling,
c. de proportionele doelmatigheid van de maatregel en
d. de uitvoerings- en handhaafbaarheidslasten van een regeling voor de overheid ener-

zijds en burgers, bedrijven en instellingen anderzijds?

Teneinde uitspraken te kunnen doen over het gevoerde en te voeren beleid, wordt in 
§ 13.2 eerst aandacht besteed aan de doelstellingen van het fiscale bedrijfsopvolgingsbe-
leid. In § 13.3 t/m 13.7 vindt vervolgens de beoordeling van de kwaliteit van de beleidsin-
formatie plaats, waarbij tevens onderzoek wordt gedaan naar de plausibiliteit en robuust-
heid van het gevoerde beleid. Ik sluit dit hoofdstuk af met een conclusie in § 13.8.

13.2 DOELSTELLINGEN BEDRIJFSOPVOLGINGSBELEID

13.2.1 Inleiding

Om het bedrijfsopvolgingsbeleid te kunnen evalueren, is het noodzakelijk om de beleids-
doelstellingen te achterhalen. In het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 is de hoofddoelstel-
ling van het fiscale bedrijfsopvolgingsbeleid gegeven (§ 13.2.2). De doelstellingen van de 
afzonderlijke faciliteiten kunnen worden afgeleid uit de ratio van de desbetreffende faci-

1746 In de HEO ex post 2003 krijgt dit beleid overigens het predicaat ‘slecht beleid’. HEO ex post 2003, 
p. 18.
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liteit (§ 13.2.3). In § 13.2.4 vindt een beoordeling van de hoofddoelstelling plaats. Ik sluit 
deze paragraaf af met een korte conclusie in § 13.2.5.

13.2.2 Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van het bedrijfsopvolgingsbeleid is af te leiden uit het Rapport 
Bedrijfsoverdracht 2004. Hoewel het rapport is samengesteld door het Ministerie van 
Financiën en het Ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk is voor het beleid, 
is het zeer aannemelijk dat de in het rapport gedane uitlatingen met betrekking tot het 
beleid in overeenstemming zijn met de visie van het Ministerie van, thans, Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie.1747 In § 2.3 en § 5 van het genoemde rapport worden de 
volgende beleidmatige uitgangspunten van het gevoerde beleid gegeven (de cursiveringen 
zijn van mijn hand):

‘§ 2.3. (...) Algemeen uitgangspunt: belasting mag geen beletsel zijn voor 
bedrijfsoverdracht. In zijn algemeenheid geldt voor de fiscale behandeling van 
bedrijfsoverdrachten dat de fiscale heffing geen beletsel mag zijn voor economisch 
gewenste bedrijfsoverdrachten. Indien de liquiditeitspositie van de overdrager niet 
gelijk opgaat met het moment waarop belasting betaald moet worden, kan 
sprake zijn van een belemmering. Hieruit volgt echter niet automatisch dat er voor de 
fiscus een rol is weggelegd als financier van bedrijfsoverdrachten. Terughoudendheid is 
namelijk gepast indien het zou gaan om liquiditeitsproblemen die in wezen neerkomen op 
financieringsproblemen. Daarbij is voorts relevant of deze problemen zich bij de 
koper of verkoper voordoen. Het geschetste uitgangspunt dat de belastinghef-
fing geen beletsel mag zijn voor een bedrijfsoverdracht, geldt ongeacht het 
belastingmiddel (...).

§ 5. (...)‘Beleidsmatig uitgangspunt voor de fiscale regelgeving is het streven 
liquiditeitsproblemen daar waar nodig te voorkomen. Ondanks het feit dat fisca-
liteit niet het belangrijkste knelpunt voor een bedrijfsoverdracht is, mag het 
niet zo zijn dat de fiscale heffing een beletsel vormt voor economisch gewenste 
bedrijfsoverdrachten. Indien de liquiditeitspositie niet gelijk opgaat met het 
moment waarop belasting betaald moet worden, kan sprake zijn van een belem-
mering. Dit dient te worden voorkomen. Daarbij is wel terughoudendheid 
gepast, het is ook weer niet de bedoeling dat de fiscus als bankier van het bedrijfs-
leven fungeert voor liquiditeitsproblemen die in feite financieringsproblemen 
zijn.’

De uiteindelijke conclusie van de staatssecretaris is dat de faciliteiten grosso modo in lijn 
zijn met de hiervoor weergegeven beleidmatige uitgangspunten:1748

‘De beschreven faciliteiten in de fiscale regelgeving zorgen ervoor dat de piek 
in de belastingheffing die zich in de praktijk bij bedrijfsoverdracht kan voor-
doen, wordt gematigd. Daarbij pakt ook de uiteindelijke belastingdruk (veel) 
lager uit dan het nominale tarief suggereert (...). Bij de vormgeving van bepaalde 
faciliteiten is uit overwegingen van eenvoud en doelmatigheid gekozen voor 
een generiek karakter. Deze faciliteiten zijn als gevolg hiervan in individuele 
situaties soms ruimer dan strikt noodzakelijk. De conclusie is dan ook dat de 
faciliteiten grosso modo in lijn zijn met het beleidsmatig uitgangspunt.’

1747 In de beleidsbrief ‘In actie voor ondernemers!’ van de staatssecretaris van Economische Zaken van 
8 december 2003 is aangegeven dat het Ministerie van Economische Zaken betrokken wordt bij 
het tot stand komen van de notitie. Beleidsbrief ‘In actie voor ondernemers!’ 2003, p. 46-47. Omge-
keerd is in het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 vermeld dat in de genoemde beleidsbrief is aan-
gegeven dat de fiscale aspecten van de bedrijfsoverdracht in het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 
aan de orde zullen komen. Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 2.1.

1748 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 5.
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13.2.3 Soms specifieke doelstellingen

De doelstellingen van de afzonderlijke faciliteiten zijn gelijk aan de ratio die is gegeven 
bij de desbetreffende faciliteit. Deze zijn in hoofdstuk 3 besproken. In § 3.4.1 is in tabel-
vorm een overzicht van deze doelstellingen gegeven. Hieruit blijkt dat de in het Rapport 
Bedrijfsoverdracht 2004 geformuleerde hoofddoelstelling ook min of meer kan worden 
afgeleid uit de doelstellingen die zijn gegeven bij de 15 bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Uit 
dit overzicht blijkt verder ook dat voor de faciliteiten specifieke doelstellingen kunnen 
gelden. Hierbij staat dan niet alleen het voorkomen van liquiditeitsproblemen voorop, 
maar bijvoorbeeld ook dat knelpunten in de landbouwsector worden weggenomen 
(ouder-kind-broer-zusvrijstelling) of dat een kwalitatief goede bedrijfsopvolging wordt 
nagestreefd (doorschuifregelingen bij leven).

13.2.4 Beoordeling beleiddoelstelling

De hoofddoelstelling van het bedrijfsopvolgingsbeleid is niet toetsbaar geformuleerd. Niet 
is aangegeven wat moet worden verstaan onder een beletsel of een belemmering, onder 
economisch gewenste bedrijfsoverdrachten en het ‘daar waar nodig’ voorkomen van 
liquiditeitsproblemen. Dit is geen op zichzelf staande conclusie. Uit een onderzoek van de 
Algemene Rekenkamer naar de inzet van belastingen als beleidsinstrument uit 1999 bleek 
reeds dat de doelstellingen van belastingmaatregelen in het algemeen niet toetsbaar zijn 
geformuleerd.1749 In 2010 is in de beleidsdoorlichting van de evaluaties van belastinguit-
gaven dezelfde conclusie getrokken:1750

‘De doelen van de fiscale instrumenten zijn bijna zonder uitzondering niet in 
kwantitatieve prestatie-indicatoren geformuleerd. Vaak is sprake van algemene 
formuleringen, zoals “het stimuleren, bevorderen, ondersteunen van bepaald 
gedrag”, zonder specificatie van de mate waarin.’

Verder zijn de genoemde uitgangspunten – om doelmatigheidsredenen – niet als voor-
waarden voor het verlenen van de faciliteiten terug te vinden. Dit betekent dat het feite-
lijk voldoende is dat er een onderneming wordt gedreven en dat deze wordt voortgezet. 
Op de gegeven doelmatigheidsredenen valt naar mijn mening het nodige af te dingen. 
Hierop wordt ingegaan in § 13.5 hierna.

Uit de gegeven hoofddoelstelling van het beleid blijkt verder dat de wetgever liquiditeits-
problemen als gevolg van de belastingheffing heeft willen oplossen.1751 Hierbij is echter 
uitdrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de fiscus als bankier van het 
bedrijfsleven fungeert voor liquiditeitsproblemen die in feite financieringsproblemen 
zijn. Dat de wetgever in beginsel niet wil ingrijpen bij financieringsproblemen, is een juist 
uitgangspunt. Indien de financieringsmarkt functioneert en de bedrijfsopvolging niet 
gefinancierd kan worden, zal de onderneming worden beëindigd. Alsdan vindt een 
natuurlijke selectie plaats tussen efficiënte en niet-efficiënte ondernemingen, hetgeen 
vanuit economisch oogpunt een juiste ontwikkeling is. Alleen in geval van suboptimale 
marktwerking is het treffen van overheidsmaatregelen voor de financieringsmarkt gele-
gitimeerd. Zie hierover uitgebreider § 6.2 en § 6.6.2. De fiscale bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten zijn echter dermate ruim en zo ingericht dat de overheid wel als – goedkope – bankier 

1749 Rapport Belastingen als beleidsinstrument 1999, Kamerstukken II, 1998-1999, 26 452, nr. 2, p. 48.
1750 Beleidsdoorlichting van de evaluaties van belastinguitgaven, p. 7. Bijlage bij Kamerstukken II, 

2009-2010, 31 935, nr. 6.
1751 Deze doelstelling is bij de meeste faciliteiten terug te vinden. Dit geldt alleen niet voor de vrijstel-

ling voor het verschil tussen de hogere liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern. Deze 
vrijstelling blijft hierna dan ook buiten beschouwing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
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optreedt.1752 Het feitelijk uitgevoerde beleid verhoudt zich dan ook niet met het hiervoor 
gegeven uitgangspunt dat de overheid terughoudend moet optreden in geval van finan-
cieringsproblemen.

Niet duidelijk is verder wat in dit kader het relevante verschil is tussen liquiditeitsproble-
men en financieringsproblemen. In essentie is een liquiditeitsprobleem een financierings-
probleem, omdat de benodigde liquiditeiten eventueel via financiering verkregen zouden 
kunnen worden. Indien dat het geval is, is geen sprake van een financieringsprobleem en 
daarmee ook niet (meer) van een liquiditeitsprobleem. Indien dat niet het geval is, blijft 
het liquiditeitsprobleem bestaan, omdat sprake is van een financieringsprobleem. Het 
aangebrachte onderscheid tussen liquiditeitsproblemen aan de ene kant en financierings-
problemen aan de andere kant, is dan ook niet juist.1753 Hooguit zou de ondernemer die 
wordt geconfronteerd met een belastingheffing en dientengevolge met een liquiditeits-
probleem wordt geconfronteerd enige tijd moeten worden gegeven om de financiering 
van de verschuldigde belasting op orde te krijgen. Faciliteiten die verder gaan dan het ver-
lenen van tijdelijk uitstel tot het moment waarop de financiering bij bijvoorbeeld een 
bank rond is, zijn niet in overeenstemming met de hoofddoelstelling van het gevoerde 
beleid.

13.2.5 Conclusie

De overkoepelende doelstelling van het gevoerde beleid is dat de belastingheffing geen 
beletsel mag vormen voor economisch gewenste bedrijfsoverdrachten in situaties waarin 
door de verschuldigde belasting een liquiditeitsprobleem optreedt. Het beleid is echter 
niet gericht op het wegnemen van financieringsproblemen; de overheid wil niet optreden 
als bankier voor het bedrijfsleven. Feitelijk zijn alleen de betalingsregelingen – enigszins 
– in overeenstemming met deze beleidsdoelstelling, zij het dat ook daarbij de Belasting-
dienst optreedt als bankier voor het bedrijfsleven. Hierna zal het – te voeren – bedrijfsop-
volgingsbeleid dan ook mede worden beoordeeld vanuit de gedachte dat de bedrijfsopvol-
ging kan leiden tot een financieringsprobleem en dat het dat probleem is dat mogelijk 
opgelost zou moeten worden.

Of zich liquiditeitsproblemen voordoen, wordt om redenen van eenvoud en doelmatig-
heid niet getoetst. Feitelijk is alleen van belang of een onderneming wordt gedreven en of 
deze wordt voortgezet. De specifieke doelstellingen van de afzonderlijke faciliteiten vor-
men nevendoelstellingen van het gevoerde beleid. Met betrekking tot deze ‘extra’ speci-
fieke doelstellingen kan worden opgemerkt dat deze niet getuigen van een integrale visie 
met betrekking tot ‘de bedrijfsopvolging’ die fiscaal begeleid zou moeten worden. Van-
wege de specifieke doelstellingen worden aan de faciliteiten nadere voorwaarden gesteld. 
Hierdoor kan het voorkomen dat bij een en dezelfde bedrijfsopvolging de ene bedrijfsop-
volgingsfaciliteit wel van toepassing is en de andere niet. Dit kan van invloed zijn op de 
effectiviteit van het gevoerde beleid.

Voor het te verrichten beleidsonderzoek is verder van belang dat de doelstellingen niet in 
kwantitatieve prestatie-indicatoren zijn gegeven en dat ook zogenoemde nulmetingen 
ontbreken. Dit leidt ertoe dat de effectiviteit van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet kan 

1752 De overheid gaat veel verder dan een bank ooit zal doen. Immers, zij verleent in bepaalde gevallen 
subsidies voor de aanschafprijs van de onderneming (vrijstellingen voor de schenk- en erfbelas-
ting) en verleent onder onzakelijke voorwaarden uitstel van betaling (renteloos en zonder zeker-
heidsstelling). Alleen voor de betalingsregelingen voor de schenk- en erfbelasting moet invorde-
ringsrente worden betaald. Dit betreft echter een enkelvoudige rente. Bij geen enkele bedrijfsop-
volgingsfaciliteit hoeft de ondernemer aannemelijk te maken dat zijn onderneming 
overlevingskansen heeft.

1753 Indien dit wel juist zou zijn, valt vervolgens niet in te zien waarom geen maatregelen zijn getrof-
fen die alleen die liquiditeitsproblemen oplossen.
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worden gemeten en dat moet worden volstaan met een kwalitatieve beoordeling van het 
gevoerde overheidsbeleid.

13.3 SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

13.3.1 Subsidiariteitseis

In hoofdstuk 5 is onderzoek gedaan naar de knelpunten die bij een bedrijfsopvolging kun-
nen spelen. De drie belangrijkste knelpunten zijn het vinden van een bedrijfsopvolger, de 
tijdige planning en voorbereiding van de bedrijfsopvolging en de financiering van de over-
name. De fiscaliteit neemt echter binnen de genoemde knelpunten een bescheiden plaats 
in (§ 5.7.10.1). Hieruit mag niet de conclusie worden getrokken dat de belastingheffing in 
de praktijk niet leidt tot een probleem. In § 5.7.10.2 is daarover aangegeven dat de ver-
schuldigde belasting naar mijn mening onderdeel uitmaakt van het financieringsvraag-
stuk. De overdrager heeft voor de door hem verschuldigde inkomstenbelasting mogelijk 
een – afgeleid – financieringsprobleem. Voor de voortzetter/koper geldt dat de over-
drachtsbelasting de facto zijn koopsom voor de onderneming verhoogt. Bij de voortzetter 
krachtens schenking of erfrecht ten slotte, vormt de verschuldigde schenk- of erfbelasting 
feitelijk de aanschafprijs van de onderneming. Daarmee maakt de verschuldigde belasting 
– indirect – onderdeel uit van de financieringsbehoefte die bij de bedrijfsopvolging 
optreedt. Indien de verschuldigde belasting bij een bedrijfsopvolging tot problemen zou 
leiden, is in feite dus sprake van een – afgeleid – financieringsprobleem.

In hoofdstuk 6 is vervolgens nader onderzoek gedaan naar het functioneren van de finan-
cieringsmarkt en de financieringsproblemen die zich in de praktijk kunnen voordoen. 
Met betrekking tot het functioneren van de financieringsmarkt is het uitgangspunt dat 
banken private ondernemingen zijn. Het is dus in beginsel aan de banken om te bepalen 
of zij wel of geen kredieten verstrekken. Indien er rationeel gezien redenen bestaan om 
de financiering ter zake van de bedrijfsopvolging niet te verstrekken, is dat geen reden 
voor de overheid om in te grijpen. In dat geval doet de markt haar werk en vindt een 
natuurlijke selectie plaats tussen rendabele en niet-rendabele ondernemingen. Indien 
echter rationeel gezien geen reden bestaat om de financiering te weigeren en de desbe-
treffende ondernemingen desondanks geen krediet wordt verleend, is sprake van markt-
falen. In dat geval bestaat reden voor de overheid om in te grijpen in de kapitaalmarkt. 
Dit uitgangspunt wordt zowel in de literatuur als door de ministers van Economische 
Zaken en Financiën onderschreven. Het laten voortbestaan van ondernemingen bij een 
bedrijfsopvolging is geen doel op zich. Dat het onvermijdelijk is dat een zeker percentage 
van de oude ondernemingen de poorten zal moeten sluiten en plaats zal moeten maken 
voor nieuwkomers is een visie die ook de Expertgroep van de Europese Unie aanhangt.

Naar de inhoud van het financieringsprobleem is nader onderzoek gedaan in § 6.3 (Func-
tioneren van de financieringsmarkt algemeen) en § 6.4 (Financieringsproblemen in geval 
van een bedrijfsopvolging). Uit dit onderzoek blijkt dat er diverse redenen bestaan 
waarom het verkrijgen van een financiering bij een bedrijfsoverdracht tot problemen kan 
leiden. Volledigheidshalve worden deze redenen hier nogmaals gegeven. Een reden is dat 
er een informatieachterstand bestaat bij de overnemer en bij de bank en dat banken – 
mede door die informatieachterstand – een bedrijfsoverdracht een risicovolle investering 
vinden waarvoor zij zekerheid willen hebben die veelal door de koper niet gegeven kan 
worden. Met betrekking tot de concrete financieringsproblemen en de daarvoor getroffen 
maatregelen door de overheid, kan onderscheid worden gemaakt naar soort onderne-
ming:
1. Bij kleine ondernemingen zijn deze problemen het grootst, met als bijkomend pro-

bleem dat banken de overdracht van kleine ondernemingen de moeite niet waard vin-
den om er aandacht aan te besteden. Hier is sprake van marktfalen van de financie-
ringsmarkt. Voor deze situatie heeft de overheid de Microfinancieringsregeling inge-
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voerd. Gegeven de omvang van het maximaal te verkrijgen krediet van € 35.000 biedt 
deze regeling geen oplossing voor de bedrijfsoverdracht van kleine ondernemingen, 
althans niet in geval van verkoop.1754 Mogelijk dat de huidige BMKB-regeling hiervoor 
voldoende oplossing biedt. Indien dat niet het geval is, bestaat aanleiding om de Micro-
financieringsregeling te verruimen.

2. Jonge innovatieve ondernemingen kunnen ook met een financieringsprobleem wor-
den geconfronteerd, zij het dat dit probleem relatief gezien weinig voorkomt. Indien 
deze jonge bedrijven in hun expansiedrift bedrijven zouden willen overnemen, kun-
nen zij wel te maken krijgen met een financieringsprobleem, terwijl daar rationeel 
gezien geen reden voor bestaat. Hier is sprake van marktfalen, zij het op kleine schaal. 
Voor deze situatie heeft de overheid de Groeifaciliteit in het leven geroepen.

3. Juist het hebben van veel eigen vermogen wordt als een van de krachten van het fami-
liebedrijf gezien. Deze goede solvabiliteit vermindert in theorie het financieringspro-
bleem van de koper; hij zal zekerheid kunnen bieden. Toch bestaat er een financie-
ringsprobleem omdat familiebedrijven er een voorkeur voor hebben om de onderne-
ming te financieren met eigen vermogen. Banken op hun beurt zijn veelal niet bereid 
om de goodwill te financieren, vanwege het geringe vertrouwen in de ondernemers-
kwaliteiten van de opvolger.1755 In de literatuur wordt dan ook gerept van een overi-
gens wederzijds wantrouwen tussen banken en familiebedrijven. Voor zover de finan-
ciering niet wordt verleend vanwege het ontbreken van zekerheden, terwijl wel sprake 
is van goede continuïteitsperspectieven, is ook bij de financiering van familieonderne-
mingen sprake van marktfalen. In die situatie kan mogelijk een beroep worden gedaan 
op de bestaande borgstellingsregelingen.

Deze uitkomsten leiden tot de conclusie dat de overheid voor kleine ondernemingen en 
jonge snelgroeiende ondernemingen maatregelen zou kunnen treffen, maar dat daarvoor 
ten aanzien van familieondernemingen niet direct aanleiding lijkt te bestaan. Dit is met 
name verrassend omdat juist de vrijstelling voor de waarde going concern voor de schenk- 
en erfbelasting is gemotiveerd vanuit de veronderstelling dat familiebedrijven anders in 
de problemen zouden komen. Om dezelfde reden is een indirect belang van 0,5% bij de 
schenker of erflater reeds voldoende om voor de faciliteiten in aanmerking te komen. De 
met ingang van 2010 ingevoerde gedifferentieerde vrijstelling die ervoor moet zorgen dat 
kleine ondernemingen een grotere vrijstelling hebben dan grotere ondernemingen (zie 
§ 3.3.17.3.1), sluit meer aan bij de problemen op de financieringsmarkt. In zoverre kan 
sympathie worden opgebracht voor de invoering van de gedifferentieerde vrijstelling. De 
praktische uitwerking echter heeft geleid tot zeer complexe wetgeving, waarbij tevens 
antimisbruikbepalingen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de 100%-vrijstelling ook 
alleen op de verkrijging van kleine ondernemingen van toepassing is.1756 Staatssecretaris 
Weekers heeft vanwege de complexiteit eind 2010 de toezegging gedaan de evaluatie van 
de gedifferentieerde vrijstelling eerder te verrichten dan de evaluatie van de bedrijfsop-
volgingsfaciliteiten, die over twee jaar zou moeten plaatsvinden.1757

Een en ander neemt niet weg dat indien maatregelen worden getroffen de wetgever 
ervoor moet zorgen dat in ieder geval kleine ondernemingen van de faciliteiten kunnen 
profiteren. Het staat niet zonder meer vast dat de vrijstellingen voor de schenk- en erfbe-
lasting daarvoor geëigende middelen zijn. Kleine ondernemingen kunnen niet altijd 
gebruikmaken van de faciliteiten voor de schenkbelasting omdat het ondernemingsver-

1754 Uit het successierechtdossieronderzoek blijkt dat in 113 van de 232 gevallen het verschuldigde 
successierecht het bedrag van € 35.000 niet overstijgt.

1755 Faber 2003, D10.
1756 Een onderscheid maken tussen de diverse ondernemingen is niet eenvoudig, zeker niet als het 

gaat om het verlenen van ruime vrijstellingen.
1757 Handelingen I, 2010-2011, nr. 13, p. 5 rk. Zie ook Kamerstukken I, 2010-2011, 32 504, nr. G, p. 4.
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mogen veelal dient als pensioen voor de oude ondernemer.1758 Verkoop van de onderne-
ming is dan nodig om de functie van pensioen te kunnen vervullen. Daarmee verspeelt de 
ondernemer echter de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting.1759 De faciliteiten voor 
de schenk- en erfbelasting lijken dan ook vooral ten goede te komen aan de familiebedrij-
ven, terwijl bij hen het financieringsprobleem het minst nijpend is.

Wat verder van belang is, is dat het treffen van – ruime – faciliteiten voor de schenk- en 
erfbelasting niet direct voor de hand ligt. Ten eerste lijkt het eerder aannemelijk dat als 
zich financieringsproblemen voordoen, de koper daarmee het meest wordt geconfron-
teerd, aangezien bij hem de financieringslast het grootst zal zijn. In die zin zou gesteld 
kunnen worden dat het gevoerde beleid niet effectief is, omdat aan de bedrijfsopvolger 
met de hoogste financieringslast de minste faciliteiten worden verleend. In hoofdstuk 16 
zal deze ‘stelling’ nader op haar juistheid worden onderzocht. Ten tweede is niet gebleken 
dat ondernemingen door de heffing van schenk- of erfbelasting hun deuren moeten slui-
ten.1760 Zo zou de situatie zich kunnen voordoen dat de nalatenschap, de verkrijging of de 
verkrijger zelf voldoende middelen heeft om de schenk- of erfbelasting te kunnen betalen. 
Het lijkt in ieder geval aannemelijk dat een financiering in veel gevallen tot de mogelijk-
heden zou moeten behoren aangezien ‘slechts’ een deel van de waarde van de onderne-
ming gefinancierd moet worden. Dit geldt zeker in het geval dat sprake is van een renda-
bele ondernemingen.1761 Indien de schenk- of erfbelasting niet gefinancierd kan worden, 
zou de onderneming beëindigd moeten worden, althans ervan uitgaande dat de financie-
ringsmarkt functioneert. In het geval dat toch geen financiering kan worden verkregen, 
terwijl daarvoor rationeel gezien geen reden bestaat, zou de wetgever tot het treffen van 
maatregelen kunnen overgaan. Hierbij is van belang dat de overheid voor situaties waarin 
zich financieringsproblemen voordoen die het gevolg zijn van marktfalen reeds diverse, 
niet-belastinggerelateerde, kredietmaatregelen heeft getroffen. Alleen voor zover deze 
maatregelen onvoldoende uitkomst bieden ter zake van de financiering bij een bedrijfs-
opvolging, bestaat reden om andere maatregelen te treffen. Deze maatregelen mogen ech-
ter niet verder gaan dan noodzakelijk. Op deze evenredigheidseis wordt nader ingegaan 
in de volgende paragraaf. De in deze paragraaf ingenomen ‘stelling’ dat de schenk- en erf-
belasting financierbaar zou moeten kunnen zijn, zal op haar juistheid worden onderzocht 
in hoofdstuk 14. Hierbij zal onder andere worden onderzocht met welke effectieve belas-
tingdruk de verkrijgers in de praktijk worden geconfronteerd. In dat hoofdstuk zal overi-
gens ook worden onderzocht of de nalatenschap respectievelijk de verkrijging van de ver-
krijger voldoende middelen bevat om de erfbelasting te kunnen betalen. Zie hierover 
nader § 14.3.

13.3.2 Evenredigheidseis

Indien de overheid overgaat tot het treffen van faciliteiten, zou zij niet verder moeten 
ingrijpen dan noodzakelijk; wat aan de markt overgelaten kan worden, moet aan de 

1758 Ook de verschuldigde inkomstenbelasting kan het vermogen dat moet dienen voor het pensioen 
verlagen, zij het dat daarvoor een stakingslijfrente kan worden bedongen.

1759 Een en ander kan er ook toe leiden dat de onderneming dan maar wordt voortgezet tot het over-
lijdensmoment; de zogenoemde dwangondernemers. Indien de onderneming nog voldoende 
inkomen geeft om van te leven, kan de ondernemer op die wijze in zijn pensioen voorzien en op 
het moment van overlijden kunnen de erfgenamen gebruikmaken van de vrijstelling voor de erf-
belasting.

1760 Het feit dat in het verleden weinig gebruik is gemaakt van de renteloze betalingsregeling voor het 
toenmalige schenkings- en successierecht (16 keer per jaar) is eerder een indicatie dat de heffing 
van schenk- en erfbelasting niet tot problemen voor de continuïteit van de onderneming leidt dan 
dat dit wel het geval is.

1761 Uit de hoofddoelstelling van het gevoerde beleid en ook uit de doelstelling voor de vrijstelling 
voor de waarde going concern voor de schenk- en erfbelasting blijkt dat de wetgever de rendabele 
ondernemingen op het oog heeft gehad bij het voeren van haar beleid. Bij geen enkele faciliteit 
wordt echter de voorwaarde gesteld dat de onderneming rendabel moet zijn.
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markt worden overgelaten (evenredigheidseis). In ieder geval moet worden voorkomen 
dat door het treffen van de maatregelen de risico’s eenzijdig bij de overheid worden 
gelegd. Bovendien moeten zij niet te ruim zijn; een markt- en/of prijsmechanisme moet 
worden ingebouwd om overheidsfalen te voorkomen. Het ingrijpen moet verder het liefst 
tijdelijk gebeuren zodat de markt impulsen blijft krijgen om zelf voor oplossingen te zor-
gen en zij te zijner tijd de taak van de overheid weer kan overnemen. Zie ook § 6.2.3.2. Bij 
de BMKB-regeling, de Microfinancieringsregeling en de Groeifaciliteit wordt aan deze 
voorwaarden voldaan. Deze niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteiten worden alleen 
verleend bij voldoende continuïteitsperspectief, de risico’s worden gedeeld tussen over-
heid en banken en voor de faciliteit moet een zakelijke prijs worden betaald (zie hoofd-
stuk 4). Een en ander is ook noodzakelijk om concurrentieverstoring te voorkomen. 
Immers, ondernemers die zonder hulp van de overheid aan een financiering kunnen 
komen, moeten ook een zakelijke prijs betalen voor het te verkrijgen krediet. Dit is ook 
precies de reden waarom de ontvanger een restrictief uitstelbeleid voert met betrekking 
tot het verlenen van uitstel van betaling aan ondernemers op grond van art. 25, lid 1, IW 
1990.1762 De fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voldoen niet aan de hiervoor gegeven 
uitgangspunten, omdat (1) zij worden verleend zonder dat vooraf een continuïteitstoets 
plaatsvindt, (2) de risico’s eenzijdig bij de overheid liggen1763 en (3) veelal geen prijs hoeft 
te worden betaald door de ondernemer.1764 Alleen voor de rentedragende betalingsrege-
lingen voor de schenk- en erfbelasting geldt dat een, overigens onzakelijke, prijs moet 
worden betaald. Renteloze betalingsregelingen en vrijstellingen leveren de ondernemer 
een belastingvoordeel op. De conclusie is dat de huidige fiscale bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten niet voldoen aan de evenredigheidseis.1765

13.4 EFFECTIVITEIT EN DOELMATIGHEID

13.4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de effectiviteit en de doelmatigheid van het 
gevoerde fiscale bedrijfsopvolgingsbeleid. Aangezien geen meetbare en concrete doelstel-
lingen zijn gegeven en nulmetingen ontbreken, kan geen effectenonderzoek van de maat-
regelen plaatsvinden. Hierdoor moet worden volstaan met een kwalitatieve beoordeling 
van de effectiviteit en de doelmatigheid van het gevoerde beleid. Dit vindt op de volgende 
wijze plaats. In § 13.4.3 wordt ingegaan op de consistentie van het gevoerde beleid. Of de 
doel-middelrelaties logisch zijn, wordt onderzocht in § 13.4.4. Aan de mogelijke negatieve 
neveneffecten die van de faciliteiten kunnen uitgaan, heeft de wetgever geen aandacht 
besteed. In § 13.4.5 zal worden aangegeven welke mogelijke negatieve neveneffecten aan 
de getroffen maatregelen verbonden kunnen zijn. Ten slotte heeft bij de invoering van de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten de proportionele doelmatigheid van de faciliteiten geen rol 
van betekenis gespeeld. Hierop wordt ingegaan in § 13.4.6. Ik sluit deze paragraaf af met 
een korte conclusie in § 13.4.7.

1762 Kamerstukken II, 1988-1989, 20 588, nr. 88b, p. 5 en 60.
1763 Dit geldt niet voor de faciliteiten die afhankelijk zijn van de voorwaarde dat middelen aan de 

onderneming ter beschikking worden gesteld. Dit betreft de betalingsregelingen voor de inkom-
stenbelasting in geval van een overdracht tegen schuldigerkenning en de betalingsregeling voor 
de schenk- en erfbelasting in geval van de verkrijging van een onderbedelingsvordering op de 
voortzetter. In deze situaties lopen de overdrager respectievelijk de verkrijgers-niet-voortzetters 
het risico dat de vordering niet kan worden afgelost.

1764 Aan de mogelijke oorzaak die aan deze verschillen ten grondslag ligt, wordt aandacht besteed in 
§ 13.6.

1765 Het verlenen van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten leidt er overigens ook toe dat een concurrentie-
verschil ontstaat tussen ondernemers die wel en ondernemers die geen gebruik kunnen maken 
van de faciliteiten. Hierop wordt nader ingegaan in § 13.4.5.2.
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13.4.2 Bereik van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is beperkt

Het bereik van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is om drie redenen beperkt. Ten 
eerste is dit het gevolg van het feit dat de voortzetter in een aantal gevallen per se een 
werknemer, medeondernemer of een bepaald familielid moet zijn. Deze eisen kunnen 
bovendien een belemmering opleveren bij het vinden van een opvolger, terwijl het vin-
den van een geschikte opvolger een van de problemen is die zich in de praktijk voordoen.

Ten tweede hebben de faciliteiten een beperkte werking omdat zij met name van toepas-
sing zijn in geval van schenkingen en verervingen, terwijl aangenomen kan worden dat 
dit niet de meeste bedrijfsopvolgingen zullen zijn die zich in de praktijk voordoen. In die 
zin is het inzetten van een faciliteit voor de heffing van schenk- en erfbelasting niet het 
meest effectieve middel, omdat het slechts de werkgelegenheid van een relatief kleine 
groep ondernemingen tracht te waarborgen. Desgevraagd merkt Dijckmeester op:1766

‘Dat de overheid zich niet alleen moet beperken tot het geven van een financie-
ringsfaciliteit bij overdrachten binnen de familie ben ik met u eens. Eigenlijk 
zou iedere overnemer een financieringsfaciliteit moeten krijgen. De overheid 
zou meer aandacht moeten geven aan iedere financiering van een bedrijfsover-
dracht. Startende ondernemers, dat is een overnemer dus ook, zorgen voor een 
groei van de economie en het is ook goed voor de bedrijvendynamiek in Neder-
land. Nu lijkt de overheid een grote groep overnemers te vergeten en haar pijlen 
alleen te richten op de overdrachten binnen de familie.’

Meer in het algemeen geldt dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten alleen effect sor-
teren indien belasting is verschuldigd. Dit betekent dat als bij een bedrijfsopvolging geen 
belasting is verschuldigd, de eventuele problemen bij de financiering van de koopsom 
niet opgelost kunnen worden door middel van het treffen van belastinggerelateerde maat-
regelen.1767 De hiervoor genoemde koper die geen gebruik kan maken van de faciliteiten 
voor de schenk- en erfbelasting is daar een voorbeeld van. Deze situatie kan zich echter 
ook voordoen indien ter zake van een bedrijfsopvolging geen inkomstenbelasting is ver-
schuldigd omdat er geen stille reserves zijn. De faciliteiten voor de inkomstenbelasting 
hebben alsdan geen effect, terwijl de koper evenveel voor de onderneming moet betalen 
als wanneer wel inkomstenbelasting verschuldigd zou zijn.

Het gevoerde beleid leidt er overigens ook toe dat zich enkele negatieve neveneffecten 
kunnen voordoen. De fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zorgen bijvoorbeeld voor een 
verstoring van de concurrentieverhouding tussen ondernemingen (zie § 13.4.5.2). Dat met 
name de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting erg ruim zijn, kan er tevens toe leiden 
dat de onderneming binnen de familie wordt voortgezet, terwijl de overdracht aan een 
derde om bedrijfseconomische redenen beter zou zijn geweest. Op de mogelijke negatieve 
neveneffecten wordt teruggekomen in § 13.4.5.

13.4.3 Het gevoerde fiscale beleid is niet consistent

Het gevoerde beleid is niet innerlijk consistent, omdat met de bedrijfsopvolgingswetge-
ving verschillende nevendoelstellingen worden nagestreefd. De ene keer moet de faciliteit 
bijvoorbeeld bijdragen aan een kwalitatief goede bedrijfsoverdracht (doorschuifregelin-
gen bij leven), waar dat voor andere faciliteiten niet geldt. Een ander voorbeeld is dat voor 
de betalingsregeling in de winstsfeer ex art. 25, lid 18, IW 1990 wordt geëist dat de over-
drager middelen beschikbaar blijft stellen aan de onderneming teneinde de financiering 
van de bedrijfsoverdracht te vergemakkelijken. Om die reden is de betalingsregeling niet 

1766 Dijckmeester 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
1767 Zie ook Hoogeveen 2011.
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van toepassing voor zover sprake is van een gift.1768 Voor de toepassing van de doorschuif-
regeling bij leven in de winstsfeer wordt echter niet geëist dat de koopsom schuldig wordt 
gebleven. Overigens is de doorschuifregeling bij leven in de winstsfeer zowel van toepas-
sing in geval van schenking als ingeval een tegenprestatie wordt ontvangen, terwijl de 
doorschuifregeling bij leven in de aanmerkelijkbelangsfeer alleen van toepassing is in 
geval van een gift, hetgeen evenmin consistent is.1769 Dat het beleid niet consistent is, kan 
gevolgen hebben voor de effectiviteit ervan.

Onderzocht zou moeten worden of het mogelijk is om te komen tot een eenduidige visie 
met betrekking tot het te voeren bedrijfsopvolgingsbeleid vanuit de overheid. Indien naast 
de hoofddoelstelling ook bepaalde nevendoelstellingen worden nagestreefd, zou uitdruk-
kelijk moeten worden aangegeven waarom deze nevendoelstelling bij de ene faciliteit wel 
wordt nagestreefd en bij de andere faciliteit niet. In dat geval zou ook moeten worden 
onderzocht of een en ander gevolgen heeft voor de effectiviteit van de maatregelen.

13.4.4 Doel-middelrelaties zijn niet zonder meer juist

De hoofddoelstelling van de bedrijfsopvolgingslijfrente is dat de onderneming niet in 
gevaar mag komen door de belastingheffing die optreedt als gevolg van de bedrijfsover-
dracht. Het daaruit af te leiden beoogde effect van de ingevoerde faciliteit is dat zij dat 
gevaar wegneemt. Of de faciliteit dit effect daadwerkelijk zal hebben, is niet onderzocht. 
Op zich ligt het voor de hand dat een betalingsregeling zal leiden tot de afname van een 
financieringsprobleem en dus tot een afname van het gevaar van een bedrijfsbeëindiging 
als gevolg van de verschuldigde belasting. Hetzelfde geldt voor het treffen van vrijstellin-
gen. Met betrekking tot de doorschuifregelingen heeft de wetgever aangegeven dat deze 
zullen leiden tot een lagere financieringslast aangezien de koper een lagere koopsom 
heeft. Immers, hij neemt de latente inkomstenbelastingclaim van zijn voorganger over.

Hoewel de doel-middelrelaties tussen het treffen van belastinggerelateerde maatregelen 
ter voorkoming van financieringsproblemen bij een bedrijfsopvolging dus logisch lijken, 
zijn zij niet zonder meer juist. Met betrekking tot de inkomstenbelasting geldt dat de hef-
fing van deze belasting in beginsel geen gevolgen heeft voor de omvang van de te finan-
cieren koopsom. De onderneming wordt niet meer of minder waard als gevolg van de hef-
fing van inkomstenbelasting. Indien de overdrager een zakelijke rentevergoeding ver-
langt over de schuldig gebleven termijnen van de koopsom, heeft de overnemer geen 
voordeel van het feit dat aan de overdrager voor de inkomstenbelasting renteloos uitstel 
van betaling wordt verleend.1770 In geval van verkoop kan een doorschuifregeling wel tot 
gevolg hebben dat de koopsom lager wordt. Of dit gebeurt, is echter afhankelijk van de 
omvang van de stille reserves die rusten op de vermogensbestanddelen respectievelijk van 
de omvang van de meerwaarde van de aandelen. Zijn die er niet of slechts beperkt aanwe-
zig, dan heeft de doorschuifregeling geen enkel of slechts een beperkt effect. Dit geeft de 
doorschuifregelingen een willekeurig karakter. Hetzelfde geldt overigens voor de hier-
voor genoemde betalingsregeling.1771 In de winstsfeer is het financieringsvoordeel verder 

1768 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr. 42 en Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr. 60, p. 40.
1769 Tot 1 januari 2010 was een mooi voorbeeld de nevendoelstelling van de wetgever om de bedrijfs-

overdracht op een maatschappelijk gewenst moment te laten plaatsvinden. Deze doelstelling was 
gegeven bij de toenmalige schenkingsrechtfaciliteiten, waarbij van een maatschappelijk 
gewenste bedrijfsoverdracht sprake was, als de schenker 55 jaar of ouder was of voor minimaal 
45% arbeidsongeschikt. Nog even los van de vraag of alleen in die gevallen sprake is van een maat-
schappelijk gewenste bedrijfsoverdracht, was het opvallend dat deze eisen bij geen enkele andere 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit werden gesteld.

1770 Hij heeft weliswaar een liquiditeitsvoordeel, maar indien een zakelijk samengestelde rente wordt 
berekend over de schuldig gebleven koopsom, bestaat in financieel opzicht geen voordeel. Zie 
§ 16.4.3.2.

1771 De juistheid van deze stelling wordt nader onderzocht in § 15.2.5.
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relatief beperkt, omdat de overdrager in de jaren na de overdracht wordt geconfronteerd 
met een hogere jaarwinst.1772 Met betrekking tot de doorschuifregelingen kan verder nog 
worden opgemerkt dat de doel-middelrelatie tussen de eis dat een overdracht aan een 
werknemer of een medeondernemer moet plaatsvinden en het gunstige effect dat daar-
van zou moeten uitgaan op de kwaliteit van de bedrijfsopvolging niet zonder meer vast-
staat (zie § 15.3).

13.4.5 Mogelijke negatieve neveneffecten

13.4.5.1 Algemeen
De faciliteiten kunnen leiden tot mogelijke negatieve neveneffecten. De vrijstellingen 
voor de schenk- en erfbelasting zouden bijvoorbeeld als negatief neveneffect kunnen heb-
ben dat wordt overgegaan tot een overdracht binnen de familie, terwijl de overdracht aan 
een derde om bedrijfseconomische redenen wellicht beter zou zijn.1773 Tevens kan de 
ruime vrijstelling leiden tot oneigenlijk gebruik ervan of tot het voortzetten van niet-ren-
dabele ondernemingen. Verder hebben deze faciliteiten als nadeel dat zij leiden tot verde-
lingseffecten, hetgeen in het algemeen een nadeel is van het inzetten van fiscale maatre-
gelen. Van Praag merkt op:1774

‘Het nadeel is dat fiscale maatregelen niet alleen incentive effecten maar ook 
verdelingseffecten hebben. Marktfalen als gevolg van imperfecte informatie 
kan daarom wellicht ook (beter) met directe instrumenten aangepakt worden 
(denk aan leen- of investeringsfaciliteiten voor specifieke groepen ondernemers 
of aan arbeidsmarktsubsidies).’

Op de mogelijke negatieve neveneffecten die van de vrijstellingen voor de schenk- en erf-
belasting kunnen uitgaan, wordt nader ingegaan in hoofdstuk 14. Ook de doorschuifrege-
lingen kunnen negatieve neveneffecten tot gevolg hebben. Een voorbeeld dat ik reeds in 
§ 13.4.2 heb genoemd, is dat de mogelijkheid tot het vinden van een opvolger wordt 
beperkt vanwege de werknemers- en samenwerkingseis.1775 Aan de mogelijke negatieve 
neveneffecten die kleven aan de doorschuifregelingen wordt nader aandacht besteed in 
hoofdstuk 15. In de volgende paragraaf besteed ik aandacht aan het feit dat de fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten leiden tot een verstoring van de concurrentieverhoudingen 
tussen ondernemingen in Nederland.

13.4.5.2 Verstoring van de concurrentieverhoudingen

13.4.5.2.1 Inleiding
De faciliteiten kunnen leiden tot een verstoring van de concurrentieverhoudingen, omdat 
(1) zeer ruime faciliteiten worden verleend en (2) de feitelijke werking van de faciliteiten 
afhankelijk is van de omvang van de verschuldigde belasting. Juist het niet willen beïn-
vloeden van de concurrentieverhouding tussen de verschillende ondernemers is de reden 
waarom de ontvanger een restrictief uitstelbeleid voert (§ 13.4.5.2.2). Nadat de belasting-

1772 Zie uitgebreider § 15.2.3 en voor een concreet voorbeeld § 16.4.3.2.
1773 Van den Dool merkt met betrekking tot het verlenen van doorschuifregelingen op dat de moge-

lijkheid bestaat dat de vermogensbestanddelen niet vrij op de markt komen, maar dat belasting-
plichtigen kiezen voor transacties waarbij gebruik kan worden gemaakt van de doorschuiffacili-
teit. Indien de vermogensbestanddelen bij voorkeur worden vervreemd aan de voor toepassing 
van de doorschuifregeling kwalificerende personen vindt geen aanbieding aan de markt plaats. 
Van den Dool 2009, p. 213.

1774 Van Praag 2010, p. 3. Uitbreiding van (de bekendheid van bestaande) regelingen voor durfkapitaal 
specifiek voor groeiende (en startende) ondernemingen lijken volgens haar interessant. Zij heeft 
daarbij geen bezwaar tegen het fiscaal stimuleren van fondsen voor groeiende en startende bedrij-
ven. Van Praag 2010, p. 9.

1775 Deze beperkende werking gaat overigens ook uit van de ouder-kind-broer-zusvrijstelling voor de 
overdrachtsbelasting. Zie ook Van den Dool 2009, p. 213.
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schuld eenmaal is vastgesteld, neemt de overheid dus een neutrale positie in waar het de 
concurrentieverhoudingen binnen het bedrijfsleven betreft. Deze neutrale positie heeft 
zij echter volledig verlaten bij de invoering van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
(§ 13.4.5.2.3). Ik sluit deze paragraaf af met een korte conclusie in § 13.4.5.2.4.

13.4.5.2.2 Uitstelbeleid: uitstel mag niet leiden tot een concurrentieverstoring
Het niet willen beïnvloeden van de concurrentieverhouding tussen de verschillende 
ondernemers is de reden waarom de ontvanger een restrictief uitstelbeleid, en overigens 
een zeer restrictief kwijtscheldingbeleid, voert:1776

‘Aangezien het verlenen van uitstel van betaling een inbreuk betekent op de 
wettelijke betalingstermijn – en in feite een achterstandspositie creëert ten 
opzichte van andere crediteuren die geen regeling als uitstel van betaling ken-
nen – zal de ontvanger bij elk verzoek, uitgaande van de belangen van de staat, 
zorgvuldig de financiële positie van de belastingschuldige moeten bezien, waar-
bij onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemers en particulieren.’

Tot 1 juli 2008 was in art. 25, § 9, lid 1, Leidraad Invordering 1990 uitdrukkelijk bepaald 
dat voor belastingen verschuldigd door ondernemers er – anders dan bij particulieren – 
geen aanleiding bestond tot het toestaan van een betalingsregeling:

‘Dit is slechts anders als de ondernemer zekerheid stelt voor de voldoening van 
de volledige belastingschuld. Het verlenen van uitstel aan een ondernemer kan 
immers betekenen dat het ondernemersrisico feitelijk wordt gedragen door de 
Belastingdienst en dat deze dan optreedt als oneigenlijke kredietverlener. 
Tevens zou een betalingsregeling voor een schuld van een ondernemer concur-
rentieverstorend kunnen werken ten opzichte van andere ondernemers die wel 
tijdig hun verplichtingen nakomen.’

Vanaf 1 juli 2008 zijn er in de Leidraad Invordering 2008 geen beleidsregels meer opgeno-
men. Vanaf die datum zijn deze opgenomen in de Instructie Invordering en Belastingdeur-
waarders. Van een beleidswijziging is echter geen sprake.1777 Onder punt 40.3 van de 
genoemde instructie wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat:1778

‘De Staat [...] bij uitstel [zou] optreden als oneigenlijk kredietverstrekker. De 
betalingsregeling werkt “concurrentieverstorend”, omdat de ondernemer een 
oneerlijk voordeel heeft ten opzichte van ondernemers die wel tijdig hun belas-
tingschuld betalen.’

1776 Kamerstukken II, 1988-1989, 20 588, nr. 88b, p. 5 en 60. Dit geldt niet alleen voor zakelijke belas-
tingschulden (zoals omzetbelasting en loonbelasting), maar ook voor persoonlijke schulden (zoals 
inkomstenbelasting). Indien de bedrijfsopvolging gepaard gaat met een volledige staking van de 
subjectieve onderneming, geldt de ter zake verschuldigde inkomstenbelasting als een particu-
liere schuld. Hiervoor is het uitstelbeleid en kwijtscheldingsbeleid ruimer, maar nog steeds vindt 
een betalingsonmachttoets plaats en moet bijvoorbeeld rente worden betaald.

1777 In gelijke zin Wattel & Van Oers 2008, p. 705.
1778 Hoewel het citaat betrekking lijkt te hebben op zakelijke belastingschulden zoals de omzetbelas-

tingschulden, wordt onder pt. 40.3.1 en 40.3.3 van de Instructie Invordering en Belastingdeur-
waarders aangegeven dat het gevoerde beleid ook betrekking heeft op persoonlijke schulden 
zoals de inkomstenbelasting. Onder pt. 47.2 Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders dat 
handelt over de kwijtschelding van belastingschulden bij ondernemers wordt verder aangegeven 
dat kwijtschelding van persoonlijke schulden niet snel zal plaatsvinden, omdat de ondernemer 
wiens persoonlijke belastingen worden kwijtgescholden dan immers de gelegenheid krijgt de 
financiële middelen – die gebruikt hadden moeten worden voor de voldoening van de belasting-
schuld – te gebruiken in zijn onderneming.
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Dat geen sprake is van een beleidswijziging blijkt ook uit het besluit van de staatssecreta-
ris waarin hij aankondigt om het uitstelbeleid tijdelijk te verruimen als gevolg van de kre-
dietcrisis:1779

‘Een besluit tot opschorting van de betalingsverplichting met betrekking tot de 
door een onderneming verschuldigde belastingen kent meerdere facetten en 
dient daarom zorgvuldig en op goede gronden te worden genomen. Dit laatste 
is met name van belang vanwege de notie dat de overheid, i.c. de Belasting-
dienst, een neutrale positie dient in te nemen waar het betreft de binnen het 
bedrijfsleven bestaande concurrentieverhoudingen.’

Het restrictieve uitstelbeleid houdt in dat het uitstel alleen onder ‘normale’ voorwaarden 
en omstandigheden wordt verleend. Er moet sprake zijn van betalingsproblemen, het uit-
stel duurt niet langer dan twaalf maanden, er moet invorderingsrente worden betaald, de 
ondernemer moet aantonen dat de onderneming voldoende levensvatbaar is en er moet 
volledige zekerheid worden gesteld.1780

De gedachte is dat de overheid, nadat de belastingschuld eenmaal is vastgesteld, een neu-
trale positie dient in te nemen waar het de concurrentieverhoudingen binnen het bedrijfs-
leven betreft.1781

13.4.5.2.3 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: overheid verlaat de neutrale positie
De gedachte dat de overheid een neutrale positie dient in te nemen waar het de concur-
rentieverhoudingen binnen het bedrijfsleven betreft, zou ook als uitgangspunt moeten 
gelden bij de vraag of de wetgever fiscale faciliteiten voor de bedrijfsopvolging zou moe-
ten invoeren. Dit is echter niet het geval. Weliswaar zijn de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
in beginsel van toepassing op iedere ondernemer die bij een bedrijfsopvolging wordt 
geconfronteerd met belastingheffing, zodat in zoverre geen verstoring van de concurren-
tieverhouding optreedt, maar indien geen gebruik kan worden gemaakt van de facilitei-
ten, (1) omdat geen belasting is verschuldigd of (2) omdat niet aan de voorwaarden wordt 
voldaan, ontstaat er wel een verschil tussen de ondernemers met betrekking tot hun kre-
dietverkrijging.1782 De ene ondernemer verkrijgt een ‘subsidie’ voor de aanschafprijs van 
zijn onderneming of een goedkoop krediet, terwijl de andere ondernemer op de financie-
ringsmarkt, en dus onder zakelijke voorwaarden, aan zijn krediet moet komen om de 
onderneming aan te schaffen of anderszins investeringen te doen.

13.4.5.2.4 Conclusie
Belastinggerelateerde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten verstoren de concurrentieverhoudin-
gen tussen ondernemers in Nederland. Naar mijn mening is dit effect van de faciliteiten 
tot op heden in de discussie tussen het wel of niet verlenen van fiscale bedrijfsopvolgings-
faciliteiten ten onrechte buiten beschouwing gebleven. Mijn stelling is dat als de overheid 
een maatregel treft, die direct of indirect de financiering van een bedrijfsopvolging verge-
makkelijkt, deze maatregel in beginsel moet openstaan voor alle ondernemers die een 

1779 Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 25 mei 2009, nr. CPP2009/966M, onderdeel 2.3, 
V-N 2009/27.30.

1780 Art. 25 Leidraad Invordering 2008, art. 25.1.2 Leidraad Invordering 2008, art. 28 IW 1990, respec-
tievelijk art. 25.1.2 Leidraad Invordering 2008. In pt. 43.3.4 van de Instructie Invordering en Belas-
tingdeurwaarders is aangegeven dat de betalingscapaciteit van een onderneming wordt gevormd 
door de liquiditeit en dat de onderneming liquide is als zij aan haar lopende verplichtingen kan 
voldoen.

1781 Overigens is bij de tijdelijke verruiming van het uitstelbeleid als gevolg van de kredietcrisis aan-
gegeven dat de verruiming zo is vormgegeven dat daarmee evenmin in concurrentie wordt getre-
den met financiële instellingen. Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 25 mei 2009, 
nr. CPP2009/966M, onderdeel 1, V-N 2009/27.30.

1782 In hoofdstuk 16 zal worden onderzocht of de getroffen maatregelen wel effectief zijn, gegeven 
het feit dat juist aan kopers de minste faciliteiten worden verleend.
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bedrijfsovername moeten financieren. De oorzaak van de financieringsbehoefte is daar-
voor irrelevant.

13.4.6 Doelmatigheid

Met betrekking tot de proportionele doelmatigheid van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaci-
liteiten kan worden aangegeven dat het meer voor de hand ligt om een kredietfaciliteit te 
treffen. Een financieringsprobleem laat zich het beste oplossen via het treffen van een 
betalingsregeling (zie ook § 11.5.2.3), of beter nog een niet-belastinggerelateerde krediet-
faciliteit (zie § 13.7 hierna). Het verlenen van de vrijstelling voor de waarde going concern 
en de ouder-kind-broer-zusvrijstelling zijn te vergaande maatregelen. Dit geldt ook voor 
de doorschuifregelingen ondanks dat in dat geval de claim behouden blijft. De doorschuif-
regelingen maken immers inbreuk op het draagkrachtbeginsel dat aan de heffing van 
inkomstenbelasting ten grondslag ligt. De noodzaak daarvoor is niet aanwezig. Bovendien 
kan met het verlenen van een kredietfaciliteit de financieringsproblemen ook hier wor-
den weggenomen. Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 15.

13.4.7 Conclusie

De effectiviteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten staat niet vast omdat ten eer-
ste is gekozen voor belastinggerelateerde maatregelen en ten tweede, het bereik van de 
faciliteiten mede vanwege de eerstgenoemde reden, beperkt is. Bovendien leiden de fis-
cale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten tot negatieve neveneffecten, waaronder de verstoring 
van de concurrentieverhoudingen tussen ondernemers. Een niet-belastinggerelateerde 
kredietfaciliteit, die onder zakelijke omstandigheden en voorwaarden wordt verstrekt, 
komt zowel de effectiviteit als de proportionele doelmatigheid van het beleid ten goede.

13.5 UITVOERBAARHEID EN HANDHAAFBAARHEID

Het is een bewuste keuze geweest van de wetgever om geen materiële beoordelingstoets 
aan te leggen naar de vraag of in het individuele geval liquiditeitsproblemen bestaan. Van-
wege de doelmatigheid van de uitvoering wordt de voorkeur gegeven aan een generieke 
faciliteit boven een faciliteit die afhankelijk is van een materiële beoordeling. In het Rap-
port Bedrijfsoverdracht 2004 is aangegeven dat:1783

‘Bij de vormgeving van bepaalde faciliteiten uit overwegingen van eenvoud en 
doelmatigheid gekozen is voor een generiek karakter. Deze faciliteiten zijn als 
gevolg hiervan in individuele situaties soms ruimer dan strikt noodzakelijk.’

Naar mijn mening wordt te veel gewicht gehecht aan het uitvoeringsargument en boven-
dien is het argument in zekere mate willekeurig.

Ten eerste heb ik kritiek op het feit dat wordt aangegeven dat de faciliteiten ‘soms’ ruimer 
uitwerken dan strikt noodzakelijk. De kwalificatie ‘soms’ wekt de suggestie dat (1) inzicht 
bestaat in de omvang van de gevallen die wel van de faciliteiten gebruikmaken, terwijl 
daarvoor geen noodzaak bestaat en (2) dat het aantal gevallen waarin zich dat voordoet 
wel meevalt. Ieder onderzoek naar de omvang van de liquiditeitsproblemen en de mate 
waarin deze problemen zich voordoen, ontbreekt echter. Evenmin bestaat inzicht in het 
bereik en gebruik van de faciliteiten. Daarmee is de stelling dat de faciliteiten in individu-
ele gevallen ‘soms’ ruimer uitwerken dan noodzakelijk niet onderbouwd. Indien uit 
onderzoek zou blijken dat zich in 90% van de gevallen liquiditeitsproblemen voordoen, is 
de kwalificatie ‘soms’ juist. Indien de percentages echter andersom liggen, zou de kwali-
ficatie ‘vaak’ moeten zijn gebruikt. Bij deze laatste uitkomst komt het doelmatigheidsar-

1783 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 5.
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gument in ieder geval onder vuur te liggen. Onderzoek op dit punt is geboden, zeker 
omdat de wetgever zeer ruime faciliteiten verleent. Het verstrekken van subsidies voor 
gevallen die dat niet nodig hebben, is kwalijker dan het verstrekken van een rentedra-
gende betalingsregeling in die gevallen. In hoofdstuk 14 zal aan de hand van het succes-
sierechtdossieronderzoek worden getracht ter zake enige uitspraken te doen.

Ten tweede is het belangrijk om te realiseren dat de keuze om ruime faciliteiten te verle-
nen in ieder geval niet door het doelmatigheidsargument wordt gelegitimeerd. Eerder is 
het tegendeel het geval. Het feit dat ruime faciliteiten worden verleend, zorgt ervoor dat 
een grote druk op de uitvoering ontstaat, juist omdat belastingplichtigen van de facilitei-
ten gebruik willen maken. Indien bijvoorbeeld een rentedragende kredietfaciliteit zou 
gelden, gaat daarvan een natuurlijke rem uit op het gebruik ervan. Immers, men kan dan 
aannemen dat alleen een beroep op de faciliteit zal worden gedaan indien de faciliteit 
nodig is.1784 Bovendien zijn bij het gebruik van ruime faciliteiten gedetailleerde wetge-
ving en ook antimisbruikbepalingen noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alleen ‘reële’ 
bedrijfsopvolgingen worden begeleid (zie hoofdstuk 12). Het inzetten van het doelmatig-
heidsargument ter legitimering van een generieke vrijstelling, die leidt tot uiterst com-
plexe wetgeving, doet willekeurig aan. Daarbij komt dat de ondernemer wordt geconfron-
teerd met lasten die gepaard gaan met het inschakelen van de benodigde deskundigheid. 
Overigens zou het verlenen van een vrijstelling of een renteloze betalingsregeling niet 
afhankelijk moeten zijn van de vraag of in het individuele geval liquiditeitsproblemen 
bestaan. Daarmee zou een ondernemer die het ‘goed’ voor elkaar heeft en die bijvoorbeeld 
reserveringen heeft getroffen om de belasting te kunnen betalen, te zeer worden bena-
deeld boven ondernemers die dat niet hebben gedaan. Dit kan echter niet als argument 
worden gezien om dus generieke vrijstellingen en renteloze betalingsregelingen te verle-
nen. Immers, daardoor ontstaat opnieuw een onderscheid, alleen nu tussen ondernemers 
die wel en die geen gebruik kunnen maken van die faciliteiten (zie § 13.4.5.2 hiervoor).

Ten derde is het merkwaardig dat de wetgever om doelmatigheidsredenen generieke 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten verleent, terwijl voor alle andere belastingschulden in de 
uitvoering de ontvanger wel een materiële toets aanlegt of het uitstel moet worden ver-
leend. Ondernemers moeten voor het verkrijgen van uitstel van betaling op grond van de 
algemene betalingsregeling van art. 25, lid 1, IW 1990 bijvoorbeeld aannemelijk maken 
dat zonder het uitstel problemen ontstaan en dat de onderneming (op termijn) voldoende 
levensvatbaar is.1785 Ook indien de ondernemer gebruik wil maken van de tijdelijke ver-
ruiming van het uitstelbeleid als gevolg van de kredietcrisis zal hij aan deze eisen moeten 
voldoen en verder aannemelijk moeten maken dat sprake is van tijdelijke betalingsmoei-
lijkheden die niet via zakelijke kredietverlening kunnen worden opgelost.1786 Bij deze ver-
ruiming was de verwachting dat veelvuldig om uitstel van betaling zou worden gevraagd. 
Dit is echter geen reden geweest om vanuit doelmatigheidsoverwegingen dan maar aan 
iedere ondernemer zonder enige nadere toetsing en onder soepele voorwaarden uitstel 
van betaling te verlenen. Getracht is om door middel van het treffen van een andere maat-
regel de uitvoeringslast te beperken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de inzet van een 
derde-deskundige, die op vier punten moet verklaren dat de desbetreffende ondernemer 
voldoet aan de voorwaarden voor het tijdelijke uitstelbeleid in verband met de kredietcri-
sis.1787 In art. 41.1.1. Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders wordt ter zake opge-
merkt:

1784 Om deze reden is de betalingsregeling voor de schenk- en erfbelasting op voorspraak van de Com-
missie-Moltmaker met ingang van 1 januari 2002 rentedragend geworden. De rentedragendheid 
moet ervoor zorgen dat alleen in reële gevallen een verzoek om uitstel van betaling zal worden 
ingediend. Rapport Moltmaker 2000, § 2.4.4. en § 4.8.

1785 Art. 40.4 Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders.
1786 Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 25 mei 2009, nr. CPP2009/966M, V-N 2009/27.30.
1787 Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 25 mei 2009, nr. CPP2009/966M, onderdeel 2.1 

en bijlage, V-N 2009/27.30.
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‘De verwachting is dat een groot aantal MKB-ondernemers een beroep op de tij-
delijke verruiming zal doen. Om dit niet tot problemen in de uitvoering te laten 
leiden, wordt ervoor gekozen de ondernemer schriftelijk aannemelijk te laten 
maken dat hij voldoet aan de vier “instapvoorwaarden”. Hierdoor worden de 
“pogers” en de “serieuzen” doeltreffend gescheiden, zodat de verwachting is dat 
dit niet tot uitvoeringsproblemen hoeft te leiden. Voor de Belastingdienstregio’s 
zijn voor het MKB-segment 3 standaardbrieven ontworpen. De (zeer arbeidsin-
tensieve) individuele beoordeling van het maatwerk, blijft dan beperkt tot de 
verzoeken “die er toe doen”.’

Overigens was het niet de verwachting dat door deze maatregel de verzoeken beperkt zou-
den blijven:1788

‘Toch zullen veel verzoeken beoordeeld moeten worden. De regio’s zijn verant-
woordelijk voor een efficiënte werkwijze, waarbij de kwaliteit van en eenheid 
in de besluitvorming wordt geborgd. Zij maken gebruik van hun regionale fis-
cale netwerk. Het is aan te bevelen de behandeling van de verzoeken regionaal 
door enkele ervaren invorderaars te laten uitvoeren.’

Er wordt dus van uitgegaan dat de ontvanger de werkdruk en de materiële beoordelings-
toets die daarbij plaatsvindt aankan. Niet valt in te zien waarom dat niet het geval zou zijn 
bij belastingschulden die het gevolg zijn van een bedrijfsopvolging.

Ten vierde hadden ook andere maatregelen getroffen kunnen worden om de maatregelen 
uitvoerbaar te houden. Hiervoor is reeds gewezen op het gebruik van een rentedragende 
betalingsregeling. Het verlenen van minder gunstige maatregelen zal tot gevolg hebben 
dat van de faciliteiten alleen gebruik zal worden gemaakt indien daarvoor daadwerkelijk 
een behoefte bestaat. Door het aanbrengen van een liquiditeitstoets zal het beroep op de 
regeling ook afnemen.1789 Met andere woorden: een zakelijke financieringsfaciliteit leidt 
tot een afname van het beroep op de faciliteiten zodat de druk op de uitvoering om die 
reden eveneens zal afnemen. Verder kan worden gewezen op het middel dat is gebruikt 
bij de tijdelijke verruiming van het uitstelbeleid als gevolg van de kredietcrisis, te weten 
de inzet van een derde-deskundige die moet verklaren dat de ondernemer aan de gestelde 
eisen voldoet. Ook zou van de ondernemer zelf vereist kunnen worden dat hij, via een 
modelaanvraag, aannemelijk maakt dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Ook zou nog 
kunnen worden gedacht aan het opnemen van een doelmatigheidsgrens, zoals de eis dat 
de belastingschuld een minimale omvang moet hebben.1790 Nog beter zou het zijn om te 
kiezen voor een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit. Bij een dergelijke faciliteit 
wordt de uitvoering verricht door banken of een daarvoor in het leven geroepen instel-
ling, zoals de Stichting Qredits die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Microfi-
nancieringsregeling.1791 Ter zake van de operationele kosten per lening die daarmee 
gepaard gaan, is opgemerkt dat deze lager zijn dan gepland.1792 Hetzelfde geldt overigens 

1788 Art. 41.1.1. Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders.
1789 In onder meer Hoogeveen 2004, § 1.4.3.2 en Hoogeveen 2005a, § 6.3.1 heb ik ervoor gepleit om 

een materiële beoordelingstoets aan te leggen. Zie voor kritiek daarop Jansen 2005a § 7.4 en Meus-
sen 2005a. Auteurs hebben met name kritiek op de uitvoeringsaspecten van een materiële beoor-
delingstoets. Hierop ben ik hiervoor reeds ingegaan.

1790 Op dit moment is daarin alleen voorzien bij de betalingsregelingen voor de inkomstenbelasting 
in de aanmerkelijkbelangsfeer. De betalingsregelingen van art. 25, lid 9 (overdracht tegen schul-
digerkenning) en lid 11 (schenking bovenlangs), IW 1990 zijn alleen van toepassing indien de ver-
schuldigde inkomstenbelasting meer bedraagt dan € 2.269.

1791 In 2010 is 3.700 keer gebruikgemaakt van de BMKB-regeling en van de Microfinancieringsregeling 
is in anderhalf jaar tijd 1.000 keer gebruikgemaakt.

1792 Kamerstukken II, 2010-2011, 31 311, nr. 60.
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voor het bedrag aan leningen dat niet wordt terugbetaald. De Adviesraad voor het Weten-
schaps- en Technologiebeleid merkt over de garantieregelingen ter zake op:1793

‘Omdat de instrumenten aansluiten op de werking van de kapitaalmarkt (de 
overheid investeert niet zelf) zijn de uitvoeringskosten laag.’

Ook om uitvoeringstechnische redenen is een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit 
dan ook aan te bevelen.

13.6 REDENEN VERSCHIL ZAKELIJKE KREDIETMAATREGELEN EN 
ONZAKELIJKE FISCALE FACILITEITEN

De verschillen tussen de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de niet-belastinggerela-
teerde maatregelen zijn, zowel qua werkingssfeer (geen versus wel materiële beoordeling) 
als qua prijsbepaling (overheid draagt vooral de kosten versus zakelijke prijsbepaling), 
groot te noemen. De vraag komt dan ook op waarom de overheid bij de niet-belastingge-
relateerde maatregelen de ‘wetten van de markt’ wel in acht neemt en dat bij belasting-
gerelateerde maatregelen niet doet. Met betrekking tot het voorkomen van problemen als 
gevolg van de belastingheffing is het aan de ene kant wellicht niet verwonderlijk dat de 
overheid tot het treffen van belastingfaciliteiten is overgegaan. Immers, het is de overheid 
die de belastingheffing en de daaruit mogelijke voortvloeiende liquiditeits- of financie-
ringsproblemen veroorzaakt. Aan de andere kant vereisen financieringsproblemen die 
het gevolg zijn van het moeten betalen van belasting ter zake van een bedrijfsopvolging 
geen andere behandeling dan bijvoorbeeld de financieringsproblemen die kunnen optre-
den bij de financiering van de overdrachtsprijs van de onderneming of ter zake van 
andere ondernemingsinvesteringen. Een financieringsprobleem is een financieringspro-
bleem en de oplossing van dat probleem zou niet afhankelijk moeten zijn van de oorzaak 
van de financieringsbehoefte.

Naar mijn mening zijn de verschillen tussen de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de 
niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteiten het gevolg van het feit dat de wetgever zich 
– mede onder druk van belangenorganisaties en het bedrijfsleven – onvoldoende heeft 
gerealiseerd dat de problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van de belastinghef-
fing in wezen niets anders zijn dan financieringsproblemen. Dat de overheid de verschul-
digde belasting veroorzaakt, maakt nog niet dat het haar probleem is. Het kunnen vol-
doen aan belastingverplichtingen is allereerst de verantwoordelijkheid van de individuele 
belastingplichtige zelf. Door het treffen van vergaande maatregelen ter zake wordt als het 
ware deze verantwoordelijkheid geheel bij de ondernemer – en ook bij de financierings-
markt – weggenomen. De pavlovreactie dat ter zake van de belastingheffing bij een 
bedrijfsopvolging dus gunstige en belastinggerelateerde maatregelen moeten worden 
getroffen, is niet juist en moet worden doorbroken. Zowel de ondernemer als de wetgever 
moet zich gaan realiseren dat de belastingheffing ter zake van een bedrijfsopvolging pri-
mair de verantwoordelijkheid is van de ondernemer zelf en dat de financiering daarvan 
primair de verantwoordelijkheid is van de spelers op de financieringsmarkt.

1793 AWT 2001, p. 67-68. De raad beveelt wel aan de communicatie te verbeteren om de bekendheid 
van de regelingen te vergroten en om de getroffen maatregelen te intensiveren.
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13.7 EEN NIET-BELASTINGGERELATEERDE KREDIETFACILITEIT IS 
EEN BETERE OPLOSSING

Naar mijn mening zouden de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten moeten worden ver-
vangen door een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit, zoals de BMKB-regeling.1794 
Een dergelijke kredietmaatregel voldoet zowel aan de subsidiariteits- en evenredigheids-
eis, de effectiviteits- en doelmatigheideis als aan de uitvoerbaarheids- en handhaafbaar-
heidseis. Meer specifiek biedt een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit de volgende 
voordelen:
1. Er wordt niet verder in de financieringsmarkt ingegrepen dan nodig.
2. Het potentiële bereik van een niet-belastinggerelateerde kredietmaatregel is groter, 

omdat de faciliteit niet afhankelijk is van de omvang van de belastingschuld. Vanwege 
dit laatste is een dergelijke maatregel evenmin willekeurig.

3. De maatregel leidt niet tot concurrentieverstoring, omdat (1) het krediet niet afhanke-
lijk is van de omvang van de verschuldigde belasting en (2) de kredietmaatregel onder 
zakelijke omstandigheden en voorwaarden wordt verleend. Hierbij moeten de erf- en 
schenkbelasting en de overdrachtsbelasting als koopsom voor de onderneming wor-
den aangemerkt. De schuld die betrekking heeft op de belasting moet ook als schuld 
in box 1 of 2 in aanmerking worden genomen zodat de rente ter zake aftrekbaar is.

4. De maatregel leidt tot minder negatieve neveneffecten, omdat de financiering onder 
zakelijke omstandigheden en voorwaarden wordt verleend. Antimisbruikbepalingen 
zijn niet meer nodig. Het afschaffen van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten leidt 
dus tevens tot een afname van de regeldruk.

5. Van de maatregel zal alleen gebruik worden gemaakt indien daarvoor een reden 
bestaat. Een niet-belastinggerelateerde financieringsfaciliteit gaat niet verder dan 
nodig om de doelstelling te bereiken.

6. De maatregelen leiden niet tot strijd met het draagkrachtbeginsel en het gelijkheids-
beginsel.

7. De complexiteit van de wetgeving zal afnemen, omdat gebruik wordt gemaakt van één 
soort faciliteit en geen sprake is van een ruime faciliteit.

8. De overdrager met betrekking tot de financiering van zijn inkomstenbelasting in de 
meeste gevallen niet langer afhankelijk is van het handelen van de overnemer.1795

9. De bedrijfsopvolgingslijfrente kan vervallen, omdat de financiering van de bedrijfsop-
volging op andere wijze wordt vormgegeven. Het voordeel van een kredietfaciliteit 
boven een financiering via een bedrijfsopvolgingslijfrente is voor de overdrager dat 
zijn pensioenkapitaal zich niet langer in de risicosfeer van de onderneming bevindt. 
Het voordeel voor de overnemer is dat het langlevenrisico bij hem wordt weggenomen.

De enige faciliteit die naar mijn mening niet door een niet-belastinggerelateerde krediet-
faciliteit kan worden vervangen, is de huidige vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting 
ter zake van het verschil tussen de liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern. 

1794 Reeds in 1980 heeft Stevens aangegeven dat het meer in overeenstemming met het draagkracht-
beginsel zou zijn geweest indien de toenmalige doorschuifregeling bij leven in de familiesfeer 
(art. 17 Wet IB 1964 (oud)), in de invorderingssfeer zou zijn verleend of mogelijk zelfs buiten de 
fiscaliteit om zou zijn gerealiseerd in de vorm van – eventueel laagrentende – bedrijfsopvolgings-
kredieten. Stevens 1980, p. 357-358.

1795 De overnemer van de onderneming ontvangt via de aan hem verstrekte financiering de middelen 
waarmee hij de overdrager kan betalen. Hierdoor kan de overdrager zijn inkomstenbelastingver-
plichting voldoen en hoeft hem geen uitstel van betaling meer te worden verleend. Alleen voor 
de inkomstenbelasting als gevolg van een schenking van de onderneming is dit niet het geval. 
Voor die situatie zou overwogen kunnen worden om de kredietverstrekking aan de overdrager te 
verlenen. Ook voor de schenk- of erfbelasting die de verkrijgers van een onderbedelingsvordering 
verschuldigd zijn, kan dit worden overwogen. Voor deze laatste twee gevallen kan niet worden 
voorkomen dat – het voortzetten van – de kredietverstrekking afhankelijk is van het handelen 
van de voortzetter.
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Ter zake van die faciliteit zijn in § 9.3.4 twee andere aanbevelingen gedaan ter aanpassing 
van de faciliteit.

13.8 CONCLUSIE EN OPMAAT NAAR EIGEN ONDERZOEK

In dit hoofdstuk heeft een inhoudelijke beoordeling van het gevoerde bedrijfsopvolgings-
beleid plaatsgevonden op de volgende drie kwaliteitseisen: (1) subsidiariteit en evenredig-
heid, (2) effectiviteit en doelmatigheid en (3) uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De 
uiteindelijke conclusie is dat het gevoerde fiscale bedrijfsopvolgingsbeleid niet voldoet 
aan de drie gestelde kwaliteitseisen. Bij deze inhoudelijke beoordeling is een aantal stand-
punten ingenomen. Dit zijn: (1) dat de noodzaak tot het treffen van zeer vergaande maat-
regelen (voor de schenk- en erfbelasting) niet zonder meer vaststaat, (2) dat dergelijke 
maatregelen kunnen leiden tot negatieve neveneffecten, (3) dat het beoogde effect van de 
doorschuifregelingen, te weten het verbeteren van de liquiditeits- en financieringspositie 
van de onderneming en de kwaliteit van de bedrijfsopvolging, niet zonder meer vaststaat 
en (4) dat het beleid niet effectief is omdat de meest vergaande faciliteiten worden ver-
leend in de situatie waarin de onderneming wordt geconfronteerd met de laagste finan-
cieringslasten.
In de hoofdstukken 14 t/m 16 is nader onderzoek verricht naar de juistheid van deze vier 
standpunten. De volgende drie onderwerpen zullen daarbij aan bod komen:
1. De noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid van de vrijstellingen voor de schenk- en 

erfbelasting (hoofdstuk 14).
2. De effectiviteit en doelmatigheid van de doorschuifregelingen (hoofdstuk 15).
3. De effectiviteit van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in het algemeen beoordeeld aan 

de hand van het model van Altman (hoofdstuk 16).

Bij deze onderzoeken is onder andere gebruikgemaakt van de uitkomsten van het prak-
tijkonderzoek (§ 1.6.2).
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14 Noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid 
vrijstellingen SW 1956

14.1 INLEIDING

In hoofdstuk 9 is aangegeven dat de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting in strijd 
zijn met het gelijkheidsbeginsel. In hoofdstuk 13 is verder gesteld dat de noodzaak, effec-
tiviteit en proportionele doelmatigheid van de vrijstellingen niet zonder meer vaststaan. 
In het onderhavige hoofdstuk vindt een concreet onderzoek plaats naar de noodzaak, 
effectiviteit en doelmatigheid van de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting. Hier-
toe heeft onder andere een praktijkonderzoek plaatsgevonden.1796 In § 14.2 zal onderzoek 
worden gedaan naar het gebruik van de vrijstelling voor het verschil tussen de liquidatie-
waarde en de lagere waarde going concern (hierna ook vrijstelling 1). In § 14.3 wordt 
onderzocht of de vrijstelling voor de waarde going concern (hierna ook vrijstelling 2) 
noodzakelijk is. In § 14.4 wordt ingegaan op de effectiviteit en de proportionele doelma-
tigheid van vrijstelling 2. § 14.5 handelt over de doelmatigheid van de vrijstellingen en de 
betalingsregeling voor de schenk- en erfbelasting voor de uitvoering. In § 14.6 wordt inge-
gaan op het gebruik van de mogelijkheid om de huwelijksgoederengemeenschap zodanig 
te verdelen dat bij het zogenoemde eerste overlijden de bedrijfsopvolging reeds gestalte 
wordt gegeven. Ik sluit dit hoofdstuk af met een korte conclusie in § 14.7.

14.2 GEBRUIK VRIJSTELLING HOGERE LIQUIDATIEWAARDE

14.2.1 Inleiding

Op de vraag of de vrijstelling voor het verschil tussen de liquidatiewaarde en de lagere 
waarde going concern (vrijstelling 1) effectief en proportioneel doelmatig is, is reeds inge-
gaan in § 9.3.3.3 respectievelijk § 9.3.3.4. De conclusie is dat dit niet het geval is vanwege 
(1) de te korte voortzettingstermijn van vijf jaar en (2) het feit dat van de niet-opvolgers 
niet wordt geëist dat zij ook een offer moeten brengen. Met betrekking tot de korte voort-
zettingstermijn is daarbij verder aangegeven dat deze termijn zou kunnen leiden tot fis-
caal geïndiceerd gedrag en dat daarnaar onderzoek zou moeten worden gedaan. In deze 
paragraaf vindt aan de hand van het successierechtdossieronderzoek onderzoek plaats 
naar het gebruik van vrijstelling 1 in de jaren 2002-2005.1797 Mogelijk dat daardoor iets 
kan worden aangegeven met betrekking tot de vraag of het hiervoor genoemde fiscaal 
geïndiceerde gedrag zich voordoet. De uitkomsten hebben betrekking op de gevallen die 
onderdeel uitmaken van de steekproef.
In § 14.2.2 zijn de relevante uitkomsten uit het successierechtdossieronderzoek opgeno-
men. In § 14.2.3 zullen enige conclusies worden getrokken uit deze uitkomsten. Ik sluit 
deze paragraaf af met een conclusie in § 14.2.4.

1796 Zie voor de inhoud van dit onderzoek § 1.6.2 en bijlagen I en II. Ten behoeve van de leesbaarheid 
is ervoor gekozen om de onderzoeksresultaten uitgedrukt in procenten af te ronden op hele getal-
len, tenzij het de duidelijkheid ten goede komt om deze afronding niet door te voeren.

1797 In § 14.4.3.5.2 zal ook enige aandacht worden geschonken aan het feit dat in geval van een over-
bedeling waarbij een overbedelingsschuld ontstaat vrijstelling 1 niet volledig kan worden benut. 
In § 14.5 zijn in het kader van de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst nog enige uitkomsten 
gegeven met betrekking tot de omvang van de aanslagen waarbij vrijstelling 1 is toegepast.
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14.2.2 De uitkomsten van het successierechtdossieronderzoek

Over de jaren 2002-2005 heeft een successierechtdossieronderzoek plaatsgevonden. In 
totaal zijn 232 nalatenschapsdossiers in het onderzoek betrokken. Dit betreft ruim 19% 
van de totale populatie.1798 In 71 van deze 232 gevallen is de liquidatiewaarde hoger dan 
de waarde going concern. Er heeft dan ook 71 keer een beroep op vrijstelling 1 plaatsge-
vonden (31% van alle 232 gevallen). De vrijstelling wordt het meest toegepast in de winst-
sfeer (87%). In 32 van deze 71 gevallen was de voortzetter na toepassing van de vrijstelling 
geen belasting meer verschuldigd. In 45% van de gevallen waarin een beroep op vrijstel-
ling 1 is gedaan, bestaat dus geen behoefte meer aan de overige faciliteiten (14% van alle 
232 gevallen). In totaal is afgerond € 25,7 miljoen aan waarde vrijgesteld. Het daarop 
betrekking hebbende successierecht bedraagt afgerond € 6,4 miljoen.

In 75% (53x) van de 71 gevallen betreft het beroep op vrijstelling 1 een onderneming uit 
de branche landbouw, veeteelt en visserij. De branche veeteelt is het vaakst vertegenwoor-
digd, namelijk 38 keer (71% van het totaal aantal veeteeltondernemingen). In de branche 
landbouw is 15 keer een beroep gedaan (39% van het totaal aantal landbouwondernemin-
gen) en in de branche visserij (twee gevallen) is geen beroep gedaan op de vrijstelling. In 
12% van de 71 gevallen betreft het een onderneming in een andere branche, waarbij de 
branche handel (7%) het vaakst is vertegenwoordigd. In 13% van de gevallen kon de bran-
che niet worden achterhaald.

Hoewel het gebruik van vrijstelling 1 het vaakst voorkomt in de branches veeteelt, akker-
bouw en overige landbouw, maken dus ook ondernemingen in andere branches gebruik 
van de vrijstelling. Zelfs indien de ondernemingen met branchecode ‘onbekend’ volledig 
in de landbouw, veeteelt en visserijsector actief zouden zijn, dan nog wordt voor bijna 13% 
in de andere branches gebruikgemaakt van vrijstelling 1. Dat de branche ‘handel’ binnen 
deze branches het meest is vertegenwoordigd, is mogelijk een gevolg van het feit dat 
vooral binnen de detailhandel de situatie zich kan voordoen dat met het in de onderne-
ming belegde vermogen, veelal de onroerende zaak, naar verhouding weinig rendement 
wordt gehaald.1799 De resultaten zijn opgenomen in tabel 14.2-1 en grafisch weergegeven 
in grafiek 14.2-1.

Tabel 14.2-1: Gebruik vrijstelling 1 per branche per nalatenschap in aantallen en %

1798 Omvang steekproef in 2002: 18%; 2003: 22%; 2004: 21% en 2005: 16%. Voor de onderzoeksverant-
woording wordt verwezen naar bijlage I.

1799 Uit onderzoek blijkt dat branches waar de rendementen aanhoudend laag zijn, zoals de detailhan-
del en de transportbranche, het het moeilijkst hebben om een financiering rond te krijgen. Eind-
rapport Expertgroep KMO financiering april 2007, p. 8.

Branchesoort Aantal %

Landbouw, veeteelt en visserij 53 75

Industrie 1 1

Bouwnijverheid- en installatiebedrijven 1 1

Handel 5 7

Transport-, opslag- en communicatie 0 0

Zakelijke dienstverlening 2 3

Overige dienstverlening 0 0

Onbekend 9 13

Totaal 71 100
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Grafiek 14.2-1: Gebruik vrijstelling 1 verdeeld over de branches

Van de 71 gevallen waarin de voortzetters een beroep op vrijstelling 1 hebben gedaan, is 
60% van de erflaters jonger dan 70 jaar en 40% is 70 jaar of ouder. Het gebruik van de vrij-
stelling is vanuit de totale populatie bezien echter iets hoger bij erflaters die 70 jaar of 
ouder zijn dan bij de jongere erflaters. Van alle 232 gevallen is 37% van de erflaters 70 jaar 
of ouder en 63% is jonger dan 70 jaar. 35% van de gevallen die geen gebruikmaken van vrij-
stelling 1 is verder 70 jaar of ouder tegen dus 40% die daar wel gebruik van maken.

14.2.3 Effectiviteit beoordeeld vanuit het gebruik van vrijstelling 1

In bijna 31% van alle onderzochte gevallen is gebruikgemaakt van vrijstelling 1. De vraag 
komt op waarom het gebruik van de vrijstelling zo hoog is. Ik heb geen inzicht in de mate 
waarin ondernemingen in Nederland rendabel dan wel niet-rendabel zijn. Dit neemt niet 
weg dat het weinig voorstelbaar is dat 31% van de ondernemingen in Nederland niet ren-
dabel zou zijn. Dat dit wel het geval zou zijn, kan in ieder geval niet uit het successierecht-
dossieronderzoek worden geconcludeerd. In het onderzoek zijn veel boerenondernemin-
gen betrokken en juist deze ondernemingen doen vaak een beroep op vrijstelling 1. De 
grote vertegenwoordiging van het aantal boerenondernemingen in het successierechtdos-
sieronderzoek (32%) is geen weerspiegeling van de mate waarin deze ondernemingen in 
Nederland voorkomen (14%; cijfer CBS).1800 Evenmin verhoudt dit grote aantal zich met 
de ontwikkeling in de landbouwsector dat deze ondernemingen steeds vaker buiten de 
familie worden overgedragen vanwege de hoge prijs van de grond en omdat alleen bij 
schaalvergroting ‘rendabel kan worden geboerd’.1801

Het hoge aantal ondernemingen in de onderzochte populatie dat gebruikmaakt van vrij-
stelling 1 kan een indicatie zijn dat vrijstelling 1 met een daaraan gekoppelde voortzet-

1800 Http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37912&D1=11-13&D2=a&VW=T.
1801 Ceelen 2008 (interview opgenomen in bijlage III). Dit laatste is een ontwikkeling die ook door het 

CBS en het Ruimtelijk Planbureau wordt geconstateerd. Uit cijfers van het CBS blijkt bijvoorbeeld 
dat in 2009 Nederland ruim 73.000 land- en tuinbouwbedrijven telde, terwijl dit er in 1995 nog 
113.000 waren. De oppervlakte landbouwgrond is in die jaren met slechts 2% afgenomen. Het CBS 
trekt hieruit de conclusie dat landbouwondernemingen steeds groter worden.
Http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/landbouw/publicaties/landbouw-vogelvlucht/default.htm. 
Rapport Ruimtelijk Planbureau 2005, p. 62-63 waar wordt aangegeven dat binnen de landbouw 
het hoofd alleen boven water kan worden gehouden door vergaande schaalvergroting toe te pas-
sen.
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Landbouw, veeteelt, visserij; 52 

Akkerbouw; 7 

Overig landbouw; 8 

Overige dienst-
verlening; 0

Visserij; 0 

Veeteelt; 38 Onbekend; 9

Zakelijke dienst-
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Bouwnijverheid- 
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tingstermijn van slechts vijf jaar de erflater ertoe verleidt de onderneming niet te verko-
pen, maar bij zijn overlijden over te laten gaan op zijn erfgenamen. Een andere indicatie 
daarvoor zou kunnen zijn dat het gebruik van vrijstelling 1 in relatieve zin iets toeneemt 
naarmate de erflater ouder is. Het hoge aantal ondernemingen en de kleine toename van 
het gebruik van de vrijstelling naarmate de erflater ouder is, kunnen echter ook andere 
niet-fiscale oorzaken hebben. De situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen dat de onderne-
mer uit emotionele overwegingen zijn onderneming niet wil verkopen aan een derde, 
ondanks dat hij daarvoor een goede prijs kan krijgen. Ook kan de (landbouw)onderne-
ming om wat voor een reden dan ook niet interessant zijn voor een derde. Desgevraagd 
geeft Ceelen aan dat het in zijn praktijk met ingang van 1 januari 2001 in ieder geval niet 
meer gebruikelijk is om aan te sturen op een overdracht bij overlijden, vanwege het ver-
vallen van het zogenoemde overlijdenstarief van 20% dat bestond onder de Wet IB 1964. 
Met ingang van 2001 vindt de overdracht in zijn praktijk veelal plaats met behulp van art. 
3.63 Wet IB 2001.1802 Een en ander betekent dat hoewel er indicaties zijn dat vrijstelling 
1 van invloed is op de keuze om de onderneming tot het overlijdensmoment voort te zet-
ten – en deze binnen de familie te laten vererven vanwege de fiscale voordelen – niet kan 
worden geconcludeerd dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Hiernaar zou nader onder-
zoek verricht kunnen worden.

14.2.4 Conclusie

In 71 van de 232 gevallen is gebruikgemaakt van vrijstelling 1. De vraag of dit hoge 
gebruik het gevolg is van fiscale overwegingen of van niet-fiscale overwegingen, of een 
combinatie van beide, kan niet worden beantwoord. Hiernaar zou nader onderzoek ver-
richt kunnen worden.

14.3 NOODZAAK VRIJSTELLING VOOR DE WAARDE GOING CONCERN

14.3.1 Inleiding

Met ingang van 1 januari 1997 is voor het eerst een vrijstelling ingevoerd voor de waarde 
going concern (vrijstelling 2). De vrijstelling bedroeg destijds 25%. Deze vrijstelling is, 
mede onder druk van belangenorganisaties, steeds verder verhoogd tot inmiddels deels 
100% en deels 83%.1803 Het argument daarvoor is, kort gezegd, dat anders rendabele onder-
nemingen gedwongen gestaakt zouden moeten worden, omdat de liquiditeiten voor de 
schenk- of erfbelasting aan de onderneming onttrokken zouden moeten worden. Een der-
gelijke staking leidt tot verlies aan productief vermogen, werkgelegenheid, kennis en 
bestaande netwerken en tot reële efficiencynadelen (zie ook § 2.4.5.2.4).1804 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 heffing van 
schenk- en erfbelasting niet of in weinig gevallen leidt tot het beëindigen van onderne-
mingen 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.

Het onderzoek naar de noodzaak voor vrijstelling 2 vindt als volgt plaats. Ten eerste is 
door middel van het successierechtdossieronderzoek onderzocht in hoeveel gevallen de 
nalatenschap respectievelijk de verkrijging van de voortzetter al dan niet voldoende vrije 

1802 Ceelen 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
1803 Zie voor een chronologisch overzicht van de ontwikkeling van deze faciliteit uitgebreid § 9.4.
1804 Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 10 en 11; EIM oktober 2006 (Oud-

maijer), p. 5; ING 2004 (Geerts, Herrings & Peek), p. 10. Zie uitgebreider § 5.8.
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middelen bevatte om het successierecht te kunnen betalen.1805 De uitkomsten van dit 
onderzoek zijn weergegeven in § 14.3.2. Ten tweede wordt in § 14.3.3 onderzocht hoe 
groot de effectieve belastingdruk was op de nalatenschap en op de verkrijging van de 
voortzetter, omdat dit een van de factoren is die van belang kan zijn bij de mogelijkheid 
om een financiering te verkrijgen voor de verschuldigde belasting. Ten derde heeft een 
enquêteonderzoek onder fiscalisten plaatsgevonden waarbij onder andere is gevraagd 
naar de noodzaak van vrijstelling 2. De relevante uitkomsten daarvan zijn opgenomen in 
§ 14.3.4. Ten slotte is aan de hand van het model van Altman een vergelijking gemaakt 
tussen de financieringspositie van de onderneming in diverse bedrijfsopvolgingsvarian-
ten (koop, schenking en vererving). De uitkomsten daarvan zijn vermeld in § 14.3.5. De 
conclusie met betrekking tot de noodzaak van vrijstelling 2 is opgenomen in § 14.3.6.

14.3.2 Onderzoek naar vrije middelen

14.3.2.1 Inhoud onderzoek naar vrije middelen
Bij de beoordeling van de omvang van de vrije middelen is zowel het ondernemingsver-
mogen als het verschuldigde successierecht over de totale nalatenschap respectievelijk de 
verkrijging van de voortzetter als gebonden vermogen aangemerkt.1806 Het overige tot de 
nalatenschap behorende vermogen is aangemerkt als ongebonden. 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-onder-
nemingsgebonden vermogen. Met de term ‘vrije middelen’ wil ik dus niet beweren dat dit 
overige vermogen, zoals een verhuurde onroerende zaak, liquide is.1807 Alleen dat geldt 
voor alle belastingplichtigen en dit overige vermogen is niet ‘ondernemingsgebonden’. 
Vrijstelling 2 heeft daarentegen tot doel om ondernemingsvermogen te faciliëren. Dit is 
de reden dat ik alleen het aangegeven verkregen ondernemingsvermogen en het verschul-
digde successierecht als gebonden vermogen heb aangemerkt.1808

Bij het onderzoek is geen rekening gehouden met de eventuele hogere liquidatiewaarde 
en het verschuldigde successierecht over het verschil tussen deze liquidatiewaarde en de 
lagere waarde going concern. De reden daarvoor is dat vrijstelling 1 een andere achter-
grond heeft dan vrijstelling 2. Bij vrijstelling 1 is de achtergrond dat de verkrijger in geval 
van voortzetting de hogere liquidatiewaarde (nog) niet realiseert. Vrijstelling 2 daarente-
gen dient ter voorkoming van liquiditeitsproblemen; de schenk- en erfbelasting verschul-
digd over de waarde going concern zouden niet mogen leiden tot een beëindiging van ren-

1805 Het onderzoek heeft plaatsgevonden over de jaren 2002-2005. Destijds was sprake van successie-
recht in plaats van erfbelasting. Vandaar dat de term successierecht wordt gehanteerd.

1806 Bij beide berekeningen is rekening gehouden met de invloed van andere vrijstellingen zoals de 
partnervrijstelling of de vrijstelling voor ouders en minderjarige kinderen.

1807 Indien een belastingplichtige verhuurde onroerende zaken erft en hij kan de belasting niet beta-
len, kan hij wellicht uitstel van betaling krijgen op grond van art. 25, lid 1, IW 1990. Voor één 
specifieke situatie, namelijk de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning, is ove-
rigens met ingang van 1 januari 2010 een speciale betalingsregeling opgenomen in art. 35g SW 
1956 jo. art. 25, lid 20, IW 1990. Of de desbetreffende verkrijger particulier of ondernemer is, doet 
daarbij niet ter zake.

1808 Dit betekent overigens wel dat ik geen rekening heb gehouden met de verkrijging van een onroe-
rende zaak die binnen de onderneming wordt gebruikt en die ofwel tot het privévermogen van 
de IB-ondernemer is gerekend, ofwel een ter beschikking gesteld bedrijfspand van de aanmerke-
lijkbelanghouder betreft. Dergelijke onroerende zaken vormen naar mijn mening wel gebonden 
ondernemingsvermogen, ook al werd in de onderzochte jaren dit vermogen niet tot het kwalifi-
cerende ondernemingsvermogen gerekend. Aangezien de dossiers voor de onderzochte jaren 
2002-2005 geen inzicht geven in de bestemming van vermogen dat niet tot het ondernemingsver-
mogen behoort, heb ik hiermee geen rekening kunnen houden. Overigens is met ingang van 
1 januari 2010 een wijziging gekomen in het kwalificerende ondernemingsvermogen, in die zin 
dat met ingang van die datum het door de aanmerkelijkbelanghouder ter beschikking gestelde 
pand aan de onderneming die door de bv wordt gedreven wel tot het kwalificerende onderne-
mingsvermogen wordt gerekend.
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dabele ondernemingen vanwege het feit dat liquiditeiten aan de onderneming onttrok-
ken zouden moeten worden.

De reden waarom niet alleen een onderzoek plaatsvindt naar de vrije middelen van de 
voortzetter (§ 14.3.2.3) maar ook naar die van de nalatenschap (§ 14.3.2.2), is om te kunnen 
bepalen wat de invloed is van de toedeling van het ondernemingsvermogen aan de voort-
zetter op het al dan niet aanwezig zijn van vrije middelen. Tevens kunnen aan de hand 
van dit onderzoek mogelijk uitspraken worden gedaan over de invoering van een boedel-
vrijstelling.1809

Voorbeeld
De nalatenschap heeft een waarde van € 2 miljoen. Het ondernemingsvermogen 
bedraagt € 900.000 en het overige vermogen € 1,1 miljoen. Er zijn twee erfgena-
men 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 miljoen -/- € 900.000 -/- € 350.000 = € 850.000 positief en dus voldoende vrije 
middelen.

Beoordeling vrije middelen voortzetter:
€ 1 miljoen -/- € 900.000 -/- € 175.000 = € 75.000 negatief en dus onvoldoende vrije 
middelen.

Uit het voorbeeld blijkt dat door de toedeling van het ondernemingsvermogen aan B de 
situatie ontstaat dat B onvoldoende vrije middelen heeft, terwijl de nalatenschap in begin-
sel voldoende vrije middelen bevat om de belasting te kunnen betalen. Wat ik wil onder-
zoeken, 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 nala-
tenschap. Indien dit veelvuldig voorkomt, kan de vraag worden gesteld waarom de over-
heid een vrijstelling voor de waarde going concern zou moeten verlenen, terwijl van de 
niet-voortzetters geen offer wordt gevraagd. De uitkomsten hebben betrekking op de 
gevallen die onderdeel uitmaken van de steekproef.

14.3.2.2 Uitkomsten beoordeling vrije middelen nalatenschap
In totaal zijn 232 nalatenschappen in het onderzoek betrokken. Beoordeeld is of deze 
nalatenschappen voldoende vrije middelen bevatten om het successierecht te kunnen 
betalen. De vrijemiddelentoets is als volgt aangelegd: waarde van de nalatenschap -/- 
waarde van de onderneming -/- het totaal door alle verkrijgers verschuldigde successie-
recht. Zoals is aangegeven in de vorige paragraaf, is zowel de waarde die bij vrijstelling 
1 in aanmerking is genomen als het daarover verschuldigde successierecht hierbij geëli-
mineerd. Door de eliminatie van de hogere liquidatiewaarde bleken 11 nalatenschappen 
– op papier althans – negatief te zijn. In 2 nalatenschappen bleek dat de waarde going con-
cern van de onderneming nihil was. Dit betekent dat geen beroep op vrijstelling 2 is 
gedaan, zodat ook deze gevallen voor de voldoendevrijemiddelenberekening uit het 
onderzoek zijn geëlimineerd. Hierdoor is gerekend met in totaal 219 (232 -/- 13) nalaten-
schappen (195 in tariefgroep I, 17 in tariefgroep II en 7 in tariefgroep III). De uitkomsten 

1809 De druk op de wetgever om tot de invoering van een dergelijke vrijstelling over te gaan, is door 
de verruiming van vrijstelling 2 steeds groter geworden. Het niet volledig kunnen benutten van 
de vrijstelling binnen de familie is reden geweest voor de Tweede Kamer om met name bij de her-
ziening van de SW 1956 in 2010 aan te dringen op de invoering van een boedelfaciliteit. De staats-
secretaris heeft dit steeds afgehouden met het argument dat de vrijstelling alleen aan de voort-
zetter hoeft te worden verleend. Zie o.a. Kamerstukken II, 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 24. Wel 
heeft hij naar aanleiding van een ingediende motie toegezegd onderzoek te doen naar de invoe-
ring van een boedelfaciliteit. Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 81, p. 7.
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van het onderzoek zijn hierna puntsgewijs weergegeven, waarbij tevens enige conclusies 
zijn getrokken. De uitkomsten zijn ook weergegeven in tabel 14.3-1. Voor de overall con-
clusies van het vrije middelen onderzoek wordt verwezen naar § 14.3.2.4.
1. In 47 van de 219 nalatenschappen was de waarde going concern hoger dan de waarde 

van de nalatenschap (21%).1810 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 suc-
cessierecht 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 heffing 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 gebon-
den vermogen aangemerkt. Door de heffing van successierecht vindt er dus een stij-
ging 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 vol-
doen, dus ook het successierecht dat ziet op de verkrijging van niet-voortzetters en op 
niet-ondernemingsvermogen.

3. Voor 21 gevallen is de heffing van successierecht de oorzaak voor de onvoldoende vrije 
middelen.1811 Dit is bijna 10% van de 219 nalatenschappen. De heffing van successie-
recht heeft dus een beperkte invloed op het aantal onvoldoendevrijemiddelengevallen, 
althans beoordeeld vanuit de nalatenschappen. Van 47 gevallen was reeds geconsta-
teerd dat zij voor de heffing van successierecht al geen vrije middelen zouden hebben 
om het successierecht 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 heffing van successierecht onvoldoende vrije middelen hebben, behoort 33% 
tot de tariefgroepen II en III.

Tabel 14.3-1: Overzicht vrije middelen voor en na heffing van successierecht (SR) 
nalatenschappen

14.3.2.3 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 aan-

1810 Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bestaat de mogelijkheid om bij het zoge-
noemde eerste overlijden de huwelijksgoederengemeenschap zo te verdelen dat het onderne-
mingsvermogen van de langstlevende wordt toegedeeld aan de nalatenschap. Hierdoor nemen de 
‘vrije middelen’ van de nalatenschap af omdat de waarde van het ondernemingsvermogen toe-
neemt. Van de 47 onvoldoendevrijemiddelengevallen hebben er 7 gebruikgemaakt van deze 
mogelijkheid. In 10 gevallen was overigens sprake van een finaal verrekenbeding welk beding 
hetzelfde effect heeft op de omvang van de ‘vrije middelen’.

1811 In 22% van de gevallen betrof dit een nalatenschap waartoe een onderneming behoorde waarvan 
de liquidatiewaarde hoger was dan de waarde going concern.

Onvoldoende vrije 
middelen

Voldoende vrije middelen

voor SR na SR voor SR na SR

Tariefgroep I 45 20,5% 60 27,4% 150 68,5% 135 61,6%

Tariefgroep II 1 0,5% 6 2,7% 16 7,3% 11 5%

Tariefgroep III 1 0,5% 2 0,9% 6 2,7% 5 2,3%

Totaal 47 21,5% 68 31% 172 78,5% 151 68,4%
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gelegd: 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.1812 Ook bij 
dit onderzoek is de waarde van vrijstelling 1 en het daarover verschuldigde successierecht 
uit de verkrijging geëlimineerd.1813 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 onder-
zoek zijn hierna puntsgewijs weergegeven, waarbij tevens enige conclusies zijn getrok-
ken. De uitkomsten zijn ook weergegeven in tabel 14.3-2. Voor de overall conclusies wordt 
verwezen naar § 14.3.2.4.
1. Bij 86 voortzetters was de waarde going concern hoger dan de waarde van de verkrij-

ging (43%).1814 Indien het ondernemingsvermogen geheel als gebonden vermogen 
wordt aangemerkt, dat niet mag worden aangewend voor het betalen van successie-
recht, 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 heffing 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 heffing van successierecht 
vindt er dus een stijging plaats van 46% 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 om hun successierecht te kunnen voldoen, dus ook het suc-
cessierecht dat ziet op niet-ondernemingsvermogen.

3. Het effect op het aantal onvoldoendevrijemiddelengevallen door de heffing van succes-
sierecht is beperkt. 22 extra gevallen worden daarmee geconfronteerd.1815 Het aantal 
voortzetters met onvoldoende vrije middelen stijgt met 3%.

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 heffing van successierecht onvol-
doende vrije middelen hebben, behoort 50% tot de tariefgroepen II en III.

1812 Er wordt dus bij fictie uitgegaan van 232 voortzetters. In werkelijkheid zijn dit er 379 verdeeld 
over 232 nalatenschappen.

1813 Het effect van de liquidatiewaarde kon niet volledig worden geëlimineerd, mede omdat de voort-
zetter 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.

1814 Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bestaat de mogelijkheid om bij het zoge-
noemde eerste overlijden de huwelijksgoederengemeenschap zo te verdelen dat het onderne-
mingsvermogen van de langstlevende wordt toegedeeld aan de nalatenschap. Hierdoor nemen de 
‘vrije middelen’ van de nalatenschap af omdat de waarde van het ondernemingsvermogen toe-
neemt. Van de 47 gevallen hebben er 7 gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. In 10 gevallen was 
overigens sprake van een finaal verrekenbeding, welk beding hetzelfde effect heeft op de omvang 
van de ‘vrije middelen’.

1815 Van de 22 gevallen heeft geen enkel geval gebruikgemaakt van de mogelijkheid om bij het zoge-
noemde eerste overlijden de huwelijksgoederengemeenschap zo te verdelen dat het onderne-
mingsvermogen van de langstlevende wordt toegedeeld aan de nalatenschap. Evenmin was bij 
deze 22 gevallen sprake van een finaal verrekenbeding.
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Tabel 14.3-2: Overzicht vrije middelen voor en na heffing van successierecht (SR) 
voortzetters

5. De verkrijging van de voortzetters na heffing van successierecht bevat beduidend 
vaker onvoldoende vrije middelen om het successierecht te kunnen betalen dan wan-
neer 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 verkrij-
gers 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.1816 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 veroorzaakt door de verdeling van de nalatenschap. In 80% van de 108 
gevallen zijn er meer verkrijgers dan voortzetters. In een meerderheid van deze geval-
len (84%) ontstaat door deze toedeling overigens een schuld van de voortzetter aan de 
overige verkrijgers.1817

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

14.3.2.4 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.

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, 
rechtvaardigt 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 heffing van successierecht maar door de ver-
deling van de nalatenschap. De erfgenamen niet-voortzetters verkrijgen of (1) de vrije mid-
delen 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 contribuabelen in Nederland omdat deze 

Onvoldoende vrije 
middelen

Voldoende vrije middelen

voor SR na SR voor SR na SR

Tariefgroep I 81 40,5% 92 46% 96 48% 85 42,5%

Tariefgroep II 4 2% 11 5,5% 12 6% 5 2,5%

Tariefgroep III 1 0,5% 5 2,5% 6 3% 2 1%

Totaal 86 43% 108 54% 114 57% 92 46%

1816 Het verschil van 8 wordt veroorzaakt door het feit dat op voortzettersniveau meer gevallen geëli-
mineerd zijn door de werking van vrijstelling 1 dan op nalatenschapsniveau.

1817 In 18% van deze gevallen is overigens ook gebruikgemaakt van de mogelijkheid om bij het zoge-
noemde eerste overlijden de onderneming via de verdeling van de huwelijksgoederengemeen-
schap aan de nalatenschap toe te delen. In 15% van de gevallen was sprake van een finaal verre-
kenbeding, welk beding hetzelfde effect heeft op de omvang van de ‘vrije middelen’.
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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 financieren. In de praktijk zijn aan deze financiering veelal gun-
stige 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.

In een aanzienlijk aantal gevallen (69%) blijkt sprake te zijn van een cadeau-effect aange-
zien het verschuldigde successierecht uit de nalatenschap betaald zou kunnen worden. 
Dit cadeau-effect kan in de praktijk hoger uitvallen, omdat de verkrijgers van de onderne-
ming zelf voldoende middelen zouden kunnen hebben om het successierecht te kunnen 
betalen of omdat zij voor het verschuldigde successierecht – al dan niet via de overheid – 
een financiering hadden kunnen krijgen. Een van de factoren die bij dit laatste punt van 
belang is, is de omvang van de effectieve belastingdruk. Hierop wordt ingegaan in § 14.3.3 
hierna. Hieruit zal onder andere blijken dat van de 68 onvoldoendevrijemiddelengevallen 
op nalatenschapsniveau 76% wordt belast tegen een effectief tarief van maximaal 20%. Op 
voortzettersniveau is dat 81% van de 108 onvoldoendevrijemiddelengevallen. Van een 
belangrijk aantal van de onvoldoendevrijemiddelengevallen laat het zich dus op zijn 
minst denken dat zij afdoende geholpen zouden zijn met een kredietfaciliteit.

14.3.3 Omvang van de effectieve belastingdruk

14.3.3.1 Inhoud onderzoek effectieve belastingdruk
Dat de nalatenschap respectievelijk de verkrijging van de voortzetter eventueel onvol-
doende middelen bevat om het successierecht te kunnen betalen, wil nog niet zeggen dat 
het successierecht niet betaald zou kunnen worden. Mogelijk dat de voortzetter zelf over 
middelen beschikt of dat het successierecht gefinancierd zou kunnen worden. Een onder-
zoek 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 financiering van het successierecht 
tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Wel kunnen in het algemeen uitspraken wor-
den gedaan over de mogelijkheid van financiering uitgaande van de veronderstelling dat 
hoe hoger de effectieve belastingdruk is, des te lastiger het zal zijn om een financiering te 
verkrijgen. Vandaar dat in deze paragraaf onderzoek wordt gedaan naar de omvang van 
de effectieve belastingdruk die drukt op de nalatenschap respectievelijk op de verkrij-
ging.1818 Hierbij is op nalatenschapsniveau 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 verkrij-
ging. Er heeft dus geen eliminatie plaatsgevonden van het successierecht dat is verschul-
digd over het niet-ondernemingsvermogen, en op nalatenschapsniveau van de niet-voort-
zetters. Net als bij het onderzoek naar de onvoldoende vrije middelen het geval is, zijn de 
effecten van de hogere liquidatiewaarde uit het onderzoek geëlimineerd en is gerekend 
met 219 nalatenschappen respectievelijk 200 voortzetters.

Het onderzoek naar de effectieve belastingdruk vindt als volgt plaats. In § 14.3.3.2 zal eerst 
worden aangegeven hoe hoog de effectieve druk is zonder dat rekening wordt gehouden 
met vrijstelling 2.Vervolgens wordt in § 14.3.3.3 de omvang van de effectieve belasting-
druk berekend rekening houdend met vrijstelling 2. In § 14.3.3.4 wordt specifiek ingegaan 
op de effectieve belastingdruk van de onvoldoendevrijemiddelengevallen die zijn gecon-
stateerd in § 14.3.2.2 hiervoor. In § 14.3.3.5 zijn de conclusies van het onderzoek opgeno-
men.

1818 In hoofdstuk 13 is aangegeven dat het niet zonder meer voor de hand ligt dat een vrijstelling 
noodzakelijk is. In deze paragraaf zal onderzoek naar de juistheid van deze stelling plaatsvinden.
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14.3.3.2 Effectieve belastingdruk zonder vrijstelling waarde going concern
Uit het onderzoek blijkt dat 120 van de 220 nalatenschappen (55%) en 141 van de 200 
voortzetters (71%) worden belast tegen een maximaal tarief van 15%. Dit betreft nagenoeg 
alleen tariefgroep I-situaties (140 gevallen). Dit is verklaarbaar vanuit het feit dat tarief-
groep II in de onderzochte jaren startte bij een tarief van 26% en tariefgroep III bij een 
tarief van 41%.1819 De uitkomsten van de effectieve belastingdruk zijn opgenomen in tabel 
14.3-3. De uitkomsten van de afzonderlijke tariefgroepen is daarnaast grafisch weergege-
ven in grafiek 14.3-3.

Tabel 14.3-3: Effectieve belastingdruk ná vrijstelling 1 en vóór toepassing vrijstelling 
2

1819 Dat in totaal vier gevallen een effectieve belastingdruk hebben die lager ligt dan 26% respectieve-
lijk 41% is het gevolg van de ‘normale’ vrijstelling voor de desbetreffende voortzetter. Vanwege 
de lage verkrijging heeft die vrijstelling in deze situaties een groot effect op de omvang van de 
effectieve belastingdruk.

Belastingdruk (%) Nalaten-
schappen 

Voortzetters 
Tariefgroep I 

Voortzetters 
Tariefgroep II

Voortzetters 
Tariefgroep III

> < aantal aantal aantal aantal

0 1 9 10 0 0

1 2 14 10 0 0

2 4 25 12 0 0

4 6 31 22 0 0

6 10 41 45 0 0

10 15 38 41 1 0

15 20 29 23 3 0

20 25 13 11 0 0

25 30 7 3 6 0

30 35 3 0 0 1

35 45 6 0 6 1

45 55 4 0 0 2

55 65 0 0 0 3

Totaal 220 177 17 6
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Grafiek 14.3-3: Belastingdruk voortzetters per tariefgroep

Uit tabel 14.3-3 is af te leiden dat 54 van de 177 voortzetters in tariefgroep I zijn belast 
tegen een effectieve belastingdruk van maximaal 6%. Dit betreft 30% van de gevallen. 56% 
heeft een maximale effectieve belastingdruk van 10% en bijna 80% een effectieve belas-
tingdruk van maximaal 15%. Het aantal voortzetters in tariefgroep I, dat wordt belast 
tegen het maximale tarief van 27% is verwaarloosbaar klein, namelijk nog geen 2% van de 
gevallen (3 van de 177).

In bijna 80% van de tariefgroep I-gevallen omvat de financieringslast nog geen 15% van de 
waarde going concern van de onderneming. Indien volstaan zou zijn met de renteloze 
betalingsregeling voor een periode van tien jaar, zoals die bestond voordat in 1997 vrij-
stelling 2 werd ingevoerd, is het aannemelijk dat deze betalingsregeling in ieder geval 
voor deze 80% de mogelijke liquiditeitsproblemen zou wegnemen. Immers, de onderne-
mer werd de gelegenheid gegeven om 1,5% per jaar te reserveren om uiteindelijk na tien 
jaar de belasting te kunnen betalen.1820 Voor het treffen van een vrijstelling bestaat geen 
rationele verklaring.

Voor tariefgroep II- en III-situaties (totaal 23 gevallen) is de effectieve belastingdruk hoger. 
In drie gevallen is sprake van een belastingdruk tussen de 55 en 65%. Wellicht dat deze 
belasting niet in tien jaar betaald zou kunnen worden. Dit is echter geen reden om voor 
alle situaties en dus ook voor tariefgroep I-situaties (totaal 177 gevallen) een vrijstelling te 
verlenen. Indien voor deze situaties iets geregeld zou moeten worden, had eerder gedacht 
kunnen worden aan een verruiming van de betalingsregeling. Meer juist is het om een 
maatregel te treffen die ervoor zorgt dat de verkregen onderneming steeds wordt belast 
naar het tarief van tariefgroep I, zoals in Duitsland het geval is.1821 Overigens heeft staats-
secretaris Wijn in het Rapport Bedrijfsoverdracht 2004 de invoering van een apart tarief 
voor de verkrijging van ondernemingsvermogen, dat onafhankelijk zou zijn van de ver-
wantschapsgraad afgewezen:1822

1820 Indien rekening wordt gehouden met het feit dat het uitstel renteloos werd verleend, is de jaar-
lijks benodigde reservering nog lager.

1821 § 19a Erbschaftsteuer- und Schenkungssteurgesetz. Zie voor een bespreking van de Duitse 
bedrijfsopvolgingsregeling Sonneveldt & De Kroon 2009.

1822 Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, § 4.3.1 onder pt. 1.
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‘De algemene notie is dat vererving of schenking van bedrijfsvermogen niet 
principieel anders is dan de vererving of schenking van ander vermogen. Het 
invoeren van een apart tarief [gedoeld wordt op een tarief voor de verkrijging 
van ondernemingsvermogen dat niet afhankelijk is van de verwantschaps-
graad; MH] of een volledige vrijstelling voor de schenking of vererving van 
ondernemingsvermogen ligt dan ook niet in de rede.’

Het doet mij willekeurig aan dat aan de ene kant wordt aangegeven dat de vrijstelling 
liquiditeitsproblemen moet voorkomen, terwijl aan de andere kant ineens de voorkeur 
wordt gegeven aan het in stand houden van de zogenoemde tweede progressie in de SW 
1956, terwijl juist deze progressie ervoor zorgt dat meer liquiditeitsproblemen zouden 
kunnen ontstaan. Overigens is mij ook niet duidelijk waarom, gegeven de algemene notie 
dat ondernemingsvermogen niet principieel verschilt van ander vermogen, een vrijstel-
ling van 50% voor ondernemingsvermogen, die de staatssecretaris voorstelt in hetzelfde 
rapport, wel in de rede zou liggen.

In geval van uitkoop van de erfgenamen niet-voortzetters zou een en ander wellicht 
anders kunnen liggen, omdat de voortzetter in dat geval ook wordt geconfronteerd met 
de financieringslast ter zake van deze uitkoop. Zoals in § 14.3.2.4 aangegeven, is dat echter 
geen reden om een vrijstelling te verlenen in plaats van een financieringsfaciliteit.

14.3.3.3 Effectieve belastingdruk na vrijstelling waarde going concern
Van ieder successierechtdossier is berekend wat de effectieve successierechtdruk was na 
toepassing van vrijstelling 2. Deze berekening heeft zowel plaatsgevonden voor de nala-
tenschappen (totale successierecht van alle verkrijgers / waarde nalatenschap * 100%), voor 
alle voortzetters gezamenlijk (successierecht voortzetters / waarde verkrijging voortzet-
ters * 100%) als voor de drie afzonderlijke tariefgroepen (successierecht verkrijgers tarief-
groep I / waarde verkrijging verkrijgers tariefgroep I * 100% enz.). In de tabellen 14.3-4 t/m 
14.3-8 zijn de uitkomsten van deze berekeningen opgenomen.

Tabel 14.3-4: Effectieve belastingdruk nalatenschappen vóór en ná vrijstelling 2

Belastingdruk (%) Nalatenschappen

Vóór vrijstelling 2 Ná vrijstelling 2 Toename/afname 

> < aantal aantal aantal

0 0 12 12

0 1 9 15 6

1 2 14 18 4

2 4 25 35 10

4 6 31 30 –1

6 10 41 45 4

10 15 38 29 –9

15 20 28 19 –9

20 25 13 4 –9

25 30 7 3 –4

30 35 3 4 1

35 45 6 3 –3

45 55 4 2 –2

55 65 0 0 0
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De tabel dient als volgt te worden gelezen. In de kolommen ‘Vóór vrijstelling 2’ en ‘Ná vrij-
stelling 2’ is aangegeven hoeveel gevallen werden belast tegen 0%, 0-1%, 1-2% enz., vóór 
toepassing van vrijstelling 2 respectievelijk ná toepassing daarvan. In de kolom ‘Toename/
afname’ is aangegeven wat het verschil is tussen de begin- en eindsituatie. Dus: vóór toe-
passing van vrijstelling 2 werden bijvoorbeeld 9 nalatenschappen belast tegen een effec-
tief tarief tussen 0% en 1%; ná toepassing van vrijstelling 2 zijn dit 15 gevallen. Dit is dus 
een toename van 6 gevallen, enz. Omgekeerd neemt het aantal ‘hogere effectieve drukge-
vallen’ af door de toepassing van vrijstelling 2. Dus: vóór toepassing van vrijstelling 2 wer-
den bijvoorbeeld 13 nalatenschappen belast tussen 20% en 25%; ná toepassing van vrijstel-
ling 2 zijn dit nog maar 4 gevallen. Uit de tabellen blijkt ook dat er een duidelijke verschui-
ving naar beneden plaatsvindt. Voor de volledigheid wordt nog aangeven dat de toename 
van bijvoorbeeld het aantal gevallen tussen de 6% en 10% het gevolg is van het feit dat er 
weliswaar gevallen ‘naar beneden’ zijn geschoven, maar dat de toename in deze schijf 
vanuit de hogere effectieve druk gevallen groter is dan de afname naar beneden. Per saldo 
is er dan een toename. Ter toelichting is een en ander ondersteund met de volgende gra-
fiek.

Grafiek 14.3-4: Effectieve belastingdruk nalatenschappen vóór en ná vrijstelling 2

Tabel 14.3-5: Effectieve belastingdruk alle voortzetters vóór en ná vrijstelling 2

Belastingdruk (%) Alle voortzetters

Vóór vrijstelling 2 Na vrijstelling 2 Toename/afname

> < aantal aantal aantal

– 0 0 59 59

0 1 10 16 6

1 2 10 10 0

2 4 12 16 4

4 6 22 18 –4

6 10 45 27 –18

10 15 42 24 –18

15 20 26 13 –13

20 25 11 5 –6

25 30 9 6 –3
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Tabel 14.3-5 dient hetzelfde gelezen te worden als tabel 14.3-4 hiervoor. Uit de tabel blijkt 
dat de afname van de effectieve belastingdruk groot is. Zo zijn 59 van alle voortzetters na 
toepassing van vrijstelling 2 geen belasting meer verschuldigd (bijna 30% van de gevallen). 
Ook voor deze situatie is ter toelichting een grafiek opgenomen.

Grafiek 14.3-5: Effectieve belastingdruk alle voortzetters vóór en ná vrijstelling 2

Om de uitkomsten van alle voortzetters goed te kunnen duiden, is hierna per tariefgroep 
een aparte tabel opgenomen, ook weer vóór en ná toepassing van vrijstelling 2.

Tabel 14.3-6: Effectieve belastingdruk tariefgroep I vóór en ná vrijstelling 2

30 35 1 1 0

35 45 7 3 –4

45 55 2 1 –1

55 65 3 1 –2

Belastingdruk (%) Tariefgroep I

Vóór vrijstelling 2 Na vrijstelling 2 Toename/afname

> < aantal aantal aantal

– 0 0 57 57

0 1 10 16 6

1 2 10 10 0

2 4 12 16 4

4 6 22 18 –4

6 10 45 27 –18

10 15 41 20 –21

15 20 23 10 –13

20 25 11 2 –9

25 30 3 1 –2
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Tabel 14.3-7: Effectieve belastingdruk tariefgroep II vóór en ná vrijstelling 2

Tabel 14.3-8: Effectieve belastingdruk tariefgroep III vóór en ná 30/60%-vrijstelling

Uit de hiervoor weergegeven tabellen en grafieken blijkt dat met name de voortzetters in 
tariefgroep I profiteren van vrijstelling 2. Vóór toepassing van de vrijstelling had 56% van 
de voortzetters in tariefgroep I nog een effectieve belastingdruk van maximaal 10%, 31% 
van hen een effectieve belastingdruk van maximaal 6% en voor 18% bedroeg de effectieve 
belastingdruk maximaal 4%. Ná de toepassing van de vrijstelling zijn deze percentages 
aanzienlijk toegenomen, namelijk naar 88, 71 respectievelijk 45. 32% is in het geheel geen 
belasting meer verschuldigd. Vóór de toepassing van vrijstelling 2 was dat 0%. Bij de voort-

Belastingdruk (%) Tariefgroep II

Vóór vrijstelling 2 Na vrijstelling 2 Toename/afname

> < aantal aantal aantal

– 0 0 1 1

0 1 0 0 0

1 2 0 0 0

2 4 0 0 0

4 6 0 0 0

6 10 0 0 0

10 15 1 4 3

15 20 3 2 –1

20 25 0 3 3

25 30 6 4 –2

30 35 0 1 1

35 45 6 1 –5

45 55 0 0 0

55 65 0 0 0

Belastingdruk (%) Tariefgroep III

Vóór vrijstelling 2 Na vrijstelling 2 Toename/afname

> < aantal aantal aantal

– 0 0 1 1

0 1 0 0 0

1 2 0 0 0

2 4 0 0 0

4 6 0 0 0

6 10 0 0 0

10 15 0 0 0

15 20 0 1 1

20 25 0 0 0

25 30 0 1 1

30 35 1 0 –1

35 45 1 2 1

45 55 2 1 –1

55 65 3 1 –2
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zetters in tariefgroep II en III zijn er slechts 2 gevallen (9%) die 0% belasting zijn verschul-
digd. De overige voortzetters zijn nog steeds meer dan 15% verschuldigd.

Als gevolg van de toepassing van vrijstelling 2 neemt het aantal nalatenschappen en voort-
zetters met een effectieve successierechtdruk van 15% of minder toe. Na toepassing van 
de vrijstelling zijn de voortzetters in tariefgroep I gemiddeld nog ruim 8% belasting ver-
schuldigd over hun verkrijging. 170 van de 177 voortzetters in tariefgroep I hebben na toe-
passing van de vrijstelling een effectieve belastingdruk van maximaal 15% (94% van de 
gevallen). Zie tabel 14.3-4 en 14.3-5. In de onderzochte jaren bedroeg het vrijstellingsper-
centage 30 (2002-2004) respectievelijk 60 (2005). De uitkomsten geven geen enkele aanlei-
ding om de vrijstelling verder te verhogen. Desondanks hebben deze verhogingen wel 
plaatsgevonden.

De uitkomsten met betrekking tot de voortzetters in tariefgroep I zijn geen aanleiding om 
het vrijstellingspercentage voor alle gevallen verder te verhogen. Daarbij komt dat de 
gemiddelde belastingdruk van de voortzetters in tariefgroep II en tariefgroep III ook ná 
toepassing van de vrijstelling hoger is dan de gemiddelde effectieve belastingdruk van de 
voortzetters in tariefgroep I vóór toepassing van de vrijstelling. Ook deze uitkomst pleit 
meer voor een tariefsreductie bij de voortzetters van tariefgroep II en III (zie § 14.3.3.2), 
dan voor het verlenen van een vrijstelling aan alle voortzetters.

14.3.3.4 Effectieve belastingdruk van de onvoldoendevrijemiddelengevallen

14.3.3.4.1 Nalatenschapsniveau
In § 14.3.2.2 is geconstateerd dat op nalatenschapsniveau 68 gevallen onvoldoende vrije 
middelen hebben om het successierecht te kunnen voldoen. Voor deze gevallen is de 
omvang van de effectieve belastingdruk berekend. De uitkomsten zijn weergegeven in 
tabel 14.3-9. Uit deze tabel blijkt dat in 52 van de 68 gevallen de effectieve belastingdruk 
maximaal 20% bedraagt (76%).

Tabel 14.3-9: Omvang effectieve belastingdruk onvoldoendevrijemiddelengevallen 
nalatenschap

Van de onvoldoendevrijemiddelengevallen die het gevolg zijn van de heffing van succes-
sierecht is vervolgens onderzocht hoe groot de vrijstelling zou moeten zijn om er voor te 
zorgen dat een voldoendevrijemiddelengeval ‘ontstaat’.1823 De uitkomsten van dit onder-
zoek zijn weergegeven in tabel 14.3-10, waarin tevens de effectieve belastingdruk van die 
gevallen is gegeven.

Belastingdruk in % 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 Totaal

Onvoldoende vrije 
middelen voor SR

26 15 5 0 1 0 47

Onvoldoende vrije 
middelen door SR

5 6 5 2 2 1 21

Totaal 31 21 10 2 3 1 68

1823 Bij deze berekening is geen rekening gehouden met het feit dat vrijstelling 2 ‘aan de top’ wordt 
verleend. De uitkomsten vormen daarom maximale uitkomsten.
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Tabel 14.3-10: Benodigde vrijstelling en effectieve belastingdruk 
onvoldoendevrijemiddelengevallen door successierecht (nalatenschap)

Uit tabel 14.3-10 blijkt dat er 6 gevallen zijn die een vrijstelling nodig hebben die ligt tus-
sen de 80 en 100%. Van deze gevallen hebben er 3 een effectieve belastingdruk van maxi-
maal 10%, 1 van maximaal 30% en 2 van maximaal 50%. Een en ander is grafisch weerge-
geven in grafiek 14.3-10.

Grafiek 14.3-10: Verhouding onvoldoendevrijemiddelengevallen en effectieve 
belastingdruk nalatenschap (NLS)

14.3.3.4.2 Voortzettersniveau
In § 14.3.2.3 is geconstateerd dat op voortzettersniveau 108 gevallen onvoldoende vrije 
middelen hebben om het successierecht te kunnen voldoen. Voor deze gevallen is de 
omvang van de effectieve belastingdruk berekend. De uitkomsten zijn weergegeven in 
tabel 14.3-11. Uit deze tabel blijkt dat in 88 van de 108 gevallen de effectieve belastingdruk 
maximaal 20% bedraagt (81%).

Effectieve belasting-
druk

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 Totaal

Benodigde vrijstel-
ling in %

0-20 0 1 0 0 0 0 1

20-40 1 2 1 0 0 0 4

40-60 1 1 2 0 0 1 5

60-80 0 2 1 2 0 0 5

80-100 3 0 1 0 2 0 6

Totaal 5 6 5 2 2 1 21
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Tabel 14.3-11: Omvang effectieve belastingdruk onvoldoendevrijemiddelengevallen 
voortzetters

Van de onvoldoendevrijemiddelengevallen die het gevolg zijn van de heffing van succes-
sierecht is vervolgens onderzocht hoe groot de vrijstelling zou moeten zijn om er voor te 
zorgen dat een voldoende-vrije-middelengeval ‘ontstaat’.1824 De uitkomsten van dit onder-
zoek zijn weergegeven in tabel 14.3-12, waarin tevens de effectieve belastingdruk van die 
gevallen is gegeven.

Tabel 14.3-12: Benodigde vrijstelling en effectieve belastingdruk 
onvoldoendevrijemiddelengevallen door successierecht voortzetters

Uit tabel 14.3-12 blijkt dat er 9 gevallen zijn die een vrijstelling nodig hebben die ligt tus-
sen de 80 en 100%. Van deze gevallen hebben er 3 een effectieve belastingdruk van maxi-
maal 10%, 1 van maximaal 30%, 2 van maximaal 40% en 1 van maximaal 50%. Een en ander 
is grafisch weergegeven in grafiek 14.3-12.

Belastingdruk in % 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 Totaal

Onvoldoende vrije 
middelen voor SR

54 26 5 0 1 0 86

Onvoldoende vrije 
middelen door SR

4 4 6 6 1 1 22

Totaal 58 30 11 6 2 1 108

1824 Bij deze berekening is geen rekening gehouden met het feit dat vrijstelling 2 ‘aan de top’ wordt 
verleend. De uitkomsten vormen daarom maximale uitkomsten.

Effectieve belasting-
druk

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 Totaal

Benodigde vrijstel-
ling in %

0-20 0 0 0 1 0 0 1

20-40 1 1 0 0 0 0 2

40-60 0 1 2 1 0 0 4

60-80 0 1 2 2 0 1 6

80-100 3 1 2 2 1 0 9

Totaal 4 4 6 6 1 1 22
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Grafiek 14.3-12: Verhouding onvoldoendevrijemiddelengevallen en effectieve 
belastingdruk voortzetters

14.3.3.4.3 Conclusie effectieve belastingdruk onvoldoende middelen gevallen
Uit de analyse van de onvoldoendevrijemiddelengevallen blijkt dat op nalatenschapsni-
veau 76% van de onvoldoendevrijemiddelengevallen wordt belast tegen een effectief tarief 
van maximaal 20% en op voortzettersniveau is dat 81% van de gevallen. Ook deze uitkom-
sten zijn geen aanleiding om voor alle gevallen een vrijstelling te verlenen.

14.3.3.5 Conclusie effectieve belastingdruk
Bijna 80% van de voortzetters in tariefgroep I heeft voor toepassing van vrijstelling 2 een 
effectieve belastingdruk van maximaal 15%. Het is aannemelijk dat een financiering 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 kre-
dietmaatregel 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 voort-
zetters in tariefgroep II en III met de hoogste effectieve belastingdruk worden geconfron-
teerd. Dit is geen reden om aan alle gevallen een vrijstelling te verlenen. Er zou ook 
gedacht kunnen worden aan een tariefsreductie voor deze situaties (§ 14.3.3.2).

Aangezien een vrijstelling voor de waarde going concern niet noodzakelijk is, zijn verdere 
verhogingen van deze vrijstelling dat evenmin. De toepassing van de vrijstelling heeft ver-
der met name tot gevolg dat de voortzetters in tariefgroep I, die toch al een lage effectieve 
belastingdruk hadden, hun effectieve belastingdruk nog verder zien dalen, terwijl in de 
meeste gevallen de effectieve belastingdruk van de voortzetters in tariefgroep II en III ná 
toepassing van vrijstelling 2 hoger ligt dan de effectieve belastingdruk van de voortzetters 
in tariefgroep I voordat de vrijstelling is verleend. Het inzetten van een vrijstelling voor 
alle gevallen om alleen de gevallen in tariefgroep II en III te helpen, is niet effectief. Zie 
over de effectiviteit van de vrijstelling nader § 14.4.3.

14.3.4 Uitkomsten enquêteonderzoek

De uitkomsten van het enquêteonderzoek onder fiscalisten naar de vraag of naar hun 
mening de faciliteiten voor het successierecht noodzakelijk zijn, geeft een tweeslachtig 
beeld te zien. Op de algemene vraag of de successierechtfaciliteiten noodzakelijk zijn, 
worden de faciliteiten gemiddeld noodzakelijk beoordeeld.1825 De fiscalisten konden op 

1825 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.3.2.
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deze vraag antwoorden op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor (nagenoeg) geen 
noodzaak en 5 voor (nagenoeg) altijd noodzakelijk. Een gemiddelde noodzaak komt dus 
op een schaal van 100% min of meer overeen met een percentage tussen de 40 en 60. Op 
de meer specifieke stelling dat de toenmalige 75%-vrijstelling over de waarde going con-
cern noodzakelijk is, zijn de fiscalisten meer uitgesproken; 84,5% van de fiscalisten is het 
eens met de stelling.1826 Deze laatste stelling kon alleen met ‘eens’ of ‘oneens’ worden 
beantwoord. Hoewel bij de eerste vraag werd gevraagd naar alle successierechtfaciliteiten 
en bij de tweede vraag uitdrukkelijk naar de noodzakelijkheid van de 75%-vrijstelling, is 
het verschil in uitkomst toch bijzonder te noemen. Mogelijk dat dit verschil kan worden 
verklaard door de verschillende antwoordalternatieven die bij beide vragen werden gege-
ven; schaal 1 t/m 5 versus eens/oneens. Wat verder opmerkelijk is, is dat 65% van de fisca-
listen het ook eens is met de stelling dat een betalingsregeling voldoende zou zijn om alle 
fiscale knelpunten bij een bedrijfsopvolging weg te nemen.1827 Ook deze stelling kon 
alleen met ‘eens’ of ‘oneens’ worden beantwoord. Deze uitkomst strookt niet met de hoge 
score die aan de noodzakelijkheid van de 75%-vrijstelling is gegeven. Indien een vrijstel-
ling noodzakelijk is, zou dat moeten uitsluiten dat een betalingsregeling ook voldoende 
is om de problemen weg te nemen.1828 Wellicht dat het vanuit de achtergrond van de 
geënquêteerden niet verrassend is dat 85% van hen de 75%-vrijstelling noodzakelijk acht. 
Dat 65% van dezelfde beroepsgroep aangeeft dat volstaan zou kunnen worden met een 
betalingsregeling is in die zin echter een hoge uitkomst die serieus genomen zou moeten 
worden.

14.3.5 Uitkomsten Altman-onderzoek

Voor twee fictieve casus is onderzocht wat de gevolgen van de bedrijfsoverdracht zijn op 
de financiële positie van de onderneming. Hierbij zijn drie opvolgingsvarianten onder-
scheiden: de verkoop (al dan niet tegen schuldigerkenning), de schenking en de vererving 
van het ondernemingsvermogen (zie uitgebreider hoofdstuk 16).1829 Uit het onderzoek 
blijkt dat de financieringspositie van de onderneming bij een bedrijfsopvolging krachtens 
schenking of erfrecht gunstiger is dan die bij een bedrijfsopvolging ten titel van koop, 
althans beoordeeld vanuit de te financieren prijs. De overheid verleent in de koopsituatie 
echter geen subsidie op de aanschafprijs. In de schenkings- en verervingssituatie doet zij 
dat wel omdat zij een tegemoetkoming verleent voor de verschuldigde schenk- of erfbe-
lasting. Vanuit de te financieren aanschafprijs voor de onderneming is het onduidelijk 
waarom een subsidie wel noodzakelijk zou zijn in schenkings- en verervingssituaties, ter-
wijl deze niet noodzakelijk zou zijn in koopsituaties. Het enkele feit dat het overlijden 
onvoorzienbaar is, rechtvaardigt niet de ruime tegemoetkoming. Daarbij komt dat de situ-
atie van koop vaker voorkomt dan de situatie van schenking of vererving. Zo zich een 
financieringsprobleem zou voordoen, helpt de overheid slechts een beperkt aantal situa-
ties. Daarmee komt eveneens het noodzakelijkheidsargument voor – en overigens ook de 
effectiviteit van – de vrijstelling onder druk te staan.

14.3.6 Conclusie noodzaak vrijstelling waarde going concern

Via een praktijkonderzoek is onderzocht of een vrijstelling voor de waarde going concern 
noodzakelijk zou zijn om de continuïteit van de ondernemingen te waarborgen. Uit de uit-
komsten van met name het successierechtdossieronderzoek en het Altman-onderzoek 
blijkt dat deze noodzaak er niet is. De conclusie die in § 9.5.3 is getrokken dat vrijstelling 
2 in strijd is met het gelijkheidsbeginsel worden door de uitkomsten gestaafd. Indien een 

1826 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.3.2.
1827 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.3.2.
1828 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.3.3.
1829 Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Vernooij en eerder gepubliceerd in Hoogeveen & 

Vernooij 2010. Zie Vernooij 2007 en Hoogeveen & Vernooij 2010.
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maatregel zou moeten worden getroffen, zou hooguit gedacht kunnen worden aan een 
niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit. Onderzocht zou verder kunnen worden of de 
voortzetters in (thans) tariefgroep II met betrekking tot de verkrijging van ondernemings-
vermogen ook het tarief uit tariefgroep I ten deel zouden moeten vallen.

14.4 EFFECTIVITEIT EN DOELMATIGHEID VRIJSTELLING LAGERE 
WAARDE GOING CONCERN

14.4.1 Inleiding

De doelstelling van vrijstelling 2 is kort gezegd het voorkomen van liquiditeitsproblemen 
voor de overgenomen onderneming als gevolg van de heffing van schenk- of erfbelasting. 
De gedachte is dat daarmee continuïteitsproblemen worden voorkomen en de werkgele-
genheid wordt gewaarborgd. In deze paragraaf wordt onderzocht of het middel dat wordt 
gehanteerd, te weten een vrijstelling voor de waarde going concern, effectief en proporti-
oneel doelmatig is. Daartoe wordt eerst in § 14.4.2 ingegaan op de vraag of de vrijstelling 
ervoor zorgt dat de werkgelegenheid bij een bedrijfsopvolging behouden blijft. Vervol-
gens wordt aangegeven of het treffen van een vrijstelling voor de onderhavige situatie een 
effectief middel is. Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan mogelijke negatieve 
neveneffecten die van vrijstelling 2 kunnen uitgaan (§ 14.4.3). In § 14.4.4 wordt ingegaan 
op de proportionele doelmatigheid van vrijstelling 2. Ik sluit deze paragraaf af met een 
korte conclusie in § 14.4.5.

14.4.2 Waarborgen van de werkgelegenheid

De vrijstellingen zorgen ervoor dat minder belasting is verschuldigd. Hierdoor nemen de 
eventuele liquiditeitsproblemen af, zodat het gekozen middel in zoverre geschikt zou 
kunnen zijn om de doelstelling van de wetgever te bereiken. Aan het verkrijgen van de 
faciliteiten worden echter geen eisen gesteld met betrekking tot het hebben van werkne-
mers. Evenmin worden eisen gesteld aan het behoud van het aantal werknemers gedu-
rende de vereiste voortzettingsperiode van vijf jaar. Een afname van de loonsom gedu-
rende de voortzettingsperiode is bijvoorbeeld geen reden om de faciliteiten in te trekken, 
behoudens indien dit gepaard gaat met een (gedeeltelijke) staking.1830 De wetgever heeft 
bij het stellen van voortzettingsvereisten bewust afgezien van het stellen van eisen aan 
het behoud van de omvang van de loonsom, omdat een dergelijke eis een rem zou kunnen 
zetten op de innovatie, terwijl bij een algemene economische stagnatie het betalen van 
schenk- of erfbelasting de continuïteit van de onderneming nog sterker zal bedreigen dan 
in economisch betere tijden.1831 Aangezien geen eisen worden gesteld aan het hebben en 
houden van werknemers stelt De Haan zich de vraag of het middel in zoverre wel geschikt 
is.1832 Gesteld kan echter ook worden dat, hoewel de eigenaar van een eenmanszaak wel-
iswaar geen werknemer is, hij wel voorziet in zijn eigen werkgelegenheid; vergelijk ook 
de Engelse term self-employment die bijvoorbeeld in Engeland wordt gebruikt om eenmans-
zaken aan te duiden. Ook eenmanszaken zonder personeel dragen dus bij aan de werkge-
legenheid. Daarmee ziet de vrijstelling altijd op het behoud van de werkgelegenheid; het 
hebben van werknemers is daarvoor geen vereiste.

1830 In bijvoorbeeld België en Duitsland is de afname van de loonsom wel een reden om de faciliteit 
in te trekken. Zie voor een bespreking van de Belgische en Duitse bedrijfsopvolgingsregeling Son-
neveldt & De Kroon 2009.

1831 Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, nr. 13, p. 3-4. In België is de loonsomeis bij wijze van crisis-
maatregel op nul gezet (Decreet van 18 december 2009, BS 29 januari 2010). De tijdelijke maatre-
gel duurt van 1 september 2008 tot 1 september 2011. Memorie van toelichting, Parl. St. VI. Parl. 
2009-10, stuk 233/1.

1832 De Haan 2007, p. 173.
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Wel kan worden gesteld dat hoe minder werknemers in de onderneming werkzaam zijn, 
des te minder noodzaak voor de collectieve welvaart bestaat om een vrijstelling te verle-
nen. Dit wil echter niet zeggen dat indien in een onderneming maar één persoon werk-
zaam is, de vrijstelling dus niet bijdraagt aan de collectieve welvaart. Veel zzp’ers zorgen 
voor veel werkgelegenheid.1833 Wel is het zo dat het aantal ondernemingen dat door 
schenking of vererving overgaat veel kleiner zal zijn dan het aantal ondernemingen dat 
door koop wordt overgenomen. In die zin lijkt het middel niet het meest effectief, omdat 
het slechts de werkgelegenheid van een relatief kleine groep ondernemingen tracht te 
waarborgen.

14.4.3 Effectiviteit van de vrijstelling waarde going concern

14.4.3.1 Inleiding
Naar mijn mening is het verlenen van een vrijstelling voor de waarde going concern en 
de verhoging van deze vrijstelling om meerdere redenen niet effectief. In § 14.4.3.2 wordt 
een overzicht van deze redenen gegeven, waarbij onder andere wordt aangegeven dat er 
mogelijke negatieve neveneffecten van de vrijstelling kunnen uitgaan. In § 14.4.3.3 wordt 
vervolgens een overzicht van deze mogelijke negatieve neveneffecten gegeven. Op twee 
genoemde negatieve neveneffecten zal nader worden ingegaan in § 14.4.3.4 (verstoring 
van de concurrentieverhoudingen) en § 14.4.3.5 (niet (volledig) kunnen benutten van de 
vrijstelling).1834 Naar mijn mening is het feit dat de vrijstelling niet effectief is, inherent 
aan het gekozen middel. Hierop wordt ingegaan in § 14.4.3.6. Ik sluit deze paragraaf af 
met een conclusie in § 14.4.5.

14.4.3.2 Redenen waarom vrijstelling 2 niet effectief is
Vrijstelling 2 is om meerdere redenen niet effectief. Hierna zijn deze redenen puntsgewijs 
weergegeven.
1. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat vrijstelling 2 niet noodzakelijk is onder 

andere omdat in 69% van de gevallen de nalatenschap voldoende middelen bevat om 
het successierecht te kunnen betalen. De vrijstelling is voor deze gevallen evenmin 
effectief; er doet zich een zogenoemd cadeau-effect voor. Zie uitgebreid § 14.3.2.4.

2. Bijna 80% van de voortzetters in tariefgroep I heeft vóór toepassing van vrijstelling 2 
een effectieve belastingdruk van maximaal 15%. Dat al zoveel gevallen met een lage 
financieringslast worden geconfronteerd, betekent dat een vrijstelling voor alle geval-
len weinig effectief zal zijn.

3. Tariefgroep II en tariefgroep III-situaties zouden relatief gezien het meeste baat hebben 
bij een vrijstelling. Dit betreft echter een kleine groep (23 van de 200 gevallen). Het is 
daarom niet effectief om een vrijstelling te verlenen voor alle gevallen. Bovendien ligt 
in veel gevallen de effectieve belastingdruk van de voortzetters in tariefgroep II en III 
ná toepassing van vrijstelling 2 nog steeds hoger dan de effectieve belastingdruk van 
de voortzetters in tariefgroep I vóór toepassing van de vrijstelling. Zie ook § 14.3.3.3. 
Het is meer effectief om, thans, tariefgroep II-situaties ook te belasten naar het tarief 
van tariefgroep I.

4. Vrijstelling 2 wordt niet ingezet bij bedrijfsopvolgingen die dat, beoordeeld vanuit de 
omvang van de te financieren prijs, het meest nodig hebben. Kopers van ondernemin-

1833 Zie ook het op 15 oktober 2010 verschenen adviesrapport van de SER Zzp’ers in beeld. De achter-
grond van dit advies is gelegen in het toenemende belang van zzp’ers op de arbeidsmarkt en de 
vragen die dit oproept voor het stelsel van arbeidsverhoudingen, fiscaliteit en sociale zekerheid. 
Het kabinet onderschrijft de conclusie van de SER dat zzp’ers een belangrijke bijdrage leveren aan 
de economie en de samenleving, zo blijkt uit de brief van de minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid van 4 maart 2011, Kamerstukken II, 2010-2011, 31 311, nr. 71, V-N 2011/15.10. In de 
praktijk blijkt overigens dat zzp’ers veelal niet overgaan tot verkoop van hun onderneming, maar 
tot liquidatie daarvan. Zie § 5.4.2 en § 5.8.3.3.

1834 Hierbij zal overigens ook aandacht worden besteed aan het niet volledig kunnen benutten van 
vrijstelling 1.
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gen kunnen geen gebruikmaken van de vrijstelling. Beoordeeld vanuit de te financie-
ren prijs voor de onderneming heeft de voortzetter krachtens schenking of erfrecht de 
laagste financieringslast, terwijl hem de grootste tegemoetkoming wordt verleend (zie 
uitgebreider hoofdstuk 16). Vrijstelling 2 is daardoor niet het meest effectieve middel, 
temeer niet omdat zij slechts een klein aantal bedrijfsopvolgingen facilieert.

5. Er kunnen diverse negatieve neveneffecten optreden. Hieraan wordt apart aandacht 
besteed in de volgende paragraaf.

14.4.3.3 Overzicht mogelijke negatieve neveneffecten
Er kunnen zich diverse negatieve neveneffecten voordoen die voortvloeien uit het feit dat 
(1) een grote fiscale subsidie wordt gegeven en dat (2) deze subsidie alleen aan de voortzet-
ter wordt gegeven en niet aan de boedel (de overige erfgenamen). Hierna zijn deze nega-
tieve neveneffecten puntsgewijs weergegeven.
1. De omvang van de vrijstelling dwingt de schenker of erflater er bijna toe om zijn 

onderneming krachtens schenking of erfrecht aan zijn familie te doen toekomen in 
plaats van zijn onderneming te verkopen aan een derde. Indien de vrijstelling tot 
gevolg heeft dat de onderneming binnen de familie wordt overgedragen, terwijl het 
desbetreffende familielid niet de beste opvolger is, werkt de vrijstelling economisch 
contraproductief. Zie ook § 5.6.4.

2. De omvang van de vrijstelling kan verder reden zijn om ondernemingen te laten voort-
bestaan, terwijl het om bedrijfseconomische redenen beter zou zijn om de onderne-
ming te beëindigen. Dit leidt er evenwel toe dat productiemiddelen niet op de meest 
efficiënte wijze worden ingezet. Zie ook § 9.3.3.2.

3. De vrijstelling leidt tot een verstoring van de concurrentiepositie tussen ondernemin-
gen in Nederland. Hierop is in algemene zin reeds ingegaan in § 13.4.5.2. Aan de geïn-
terviewden is de vraag voorgelegd of kopers en verkrijgers krachtens schenking of erf-
recht niet gelijk behandeld zouden moeten worden. In § 14.4.3.4 wordt hierop nader 
ingegaan.

4. De hoge vrijstelling kan tot gevolg hebben dat onbedoeld gebruik optreedt. Zie § 12.3.
5. Omgekeerd kunnen ‘reële’ bedrijfsopvolgingen vanwege antimisbruikbepalingen niet 

worden gefacilieerd, terwijl daar vanuit de doelstelling van de regeling wel aanleiding 
voor bestaat. Zie § 12.3.

6. Het verlenen van een voortzettersvrijstelling in plaats van een boedelvrijstelling leidt 
ertoe dat de vrijstellingen niet volledig kunnen worden benut indien tot de nalaten-
schap onvoldoende ander vermogen behoort.1835 Indien de onderneming krachtens 
erfrecht overgaat op de beoogde opvolger, krijgt de opvolger een overbedelingsschuld 
aan de overdrager. Zijn verkrijging is daardoor niet groot genoeg om de vrijstelling vol-
ledig te benutten. Vanuit de familie bezien, treedt dan een verlies van de vrijstelling 
op. Hierdoor zou het effect kunnen optreden dat ook aan andere erfgenamen onderne-
mingsvermogen wordt nagelaten.1836 Of dit negatieve neveneffect zich voordoet, 
wordt onderzocht in § 14.4.3.5.

14.4.3.4 Verstoring van de concurrentieverhouding: uitkomsten interviews
De vrijstelling leidt tot een verstoring van de concurrentiepositie tussen ondernemingen 
in Nederland. Hierop is in algemene zin reeds ingegaan in § 13.4.5.2. Aan de geïnterview-

1835 Het feit dat de faciliteit alleen wordt verleend aan de voortzetter en niet aan de boedel leidt er 
overigens ook toe dat tussen erfgenamen een verschil in nettoverkrijging ontstaat. Of dit een 
gewenst of ongewenst neveneffect is, is aan de individuele erflater om te bepalen. Indien de erf-
later dit niet wenst, zou hij maatregelen kunnen treffen die ertoe leiden dat aan de erfgenamen 
toch, bij benadering, hetzelfde wordt nagelaten.

1836 Stevens geeft bijvoorbeeld aan dat een consequentie van de benadering dat de verkrijger van pre-
ferente aandelen reeds voor 5% normale aandeelhouder moet zijn geweest er in de praktijk waar-
schijnlijk voor zorgt dat gewone aandelen zullen worden toegekend aan de verkrijgers van de pre-
ferente 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 2010, § 4.3.1.1.
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den is de vraag gesteld of de overheid kopers subsidie op hun overnamesom zou moeten 
verlenen, zodat daarmee een gelijke behandeling ontstaat tussen degene die een onderne-
ming koopt en degene die een onderneming krachtens schenking of erfrecht verkrijgt. De 
geïnterviewden reageren enigszins verdeeld. Ceelen merkt op:1837

‘Daarmee veronderstel je dat hier sprake is van economisch gelijke gevallen, 
maar ik vraag mij af of dat zo is. De koper die de volle koopsom van € 1.000.000 
betaalt, heeft waarschijnlijk de beschikking over het nodige eigen vermogen 
om de koop te financieren. Voor de verkrijger-voortzetter is het maar de vraag 
of dat ook zo is.’

In gelijke zin Beers:1838

‘Verder weet ik niet of je de gevallen wel kan vergelijken. Immers, in het geval 
van de koper heeft de bank kennelijk beoordeeld dat de financiering van 
€ 1.000.000 kan worden gegeven en dat is bij het successierecht nog maar af te 
wachten.’

Ceelen en Beers zijn dus van mening dat de gevallen niet zo maar met elkaar te vergelij-
ken zijn. Ook Verbunt antwoordt in deze richting, zij het dat hij een restrictie maakt voor 
schenkingssituaties. Voor die situaties kan volgens hem worden aangenomen dat er vol-
doende middelen zijn om de belasting te kunnen betalen:1839

‘Volgens mij gaat je vergelijking verder deels mank. De overdrager is in het ene 
geval de schenker en in het andere geval de verkoper. De schenker is financieel 
onafhankelijk en de verkoper waarschijnlijk niet. Hij wil in ieder geval geld 
hebben voor zijn onderneming. Bovendien kan de koper-overnemer in jouw 
voorbeeld de € 1 miljoen financieren. Kennelijk is er voldoende cashflow in de 
onderneming om de aflossing en de rente te kunnen betalen. Bij een schenking 
of een vererving is de cashflow minder van belang, omdat de overnemer niet de 
bedrijfseconomische koopsom voor zijn kiezen krijgt. Het is echter maar de 
vraag of in het geval van overlijden er successierecht betaald kan worden, zeker 
als de onderneming marginaal draait en er onvoldoende rendementen zijn. 
Overigens is dat wel het geval bij schenken. Als een ondernemer kan schenken, 
is hij financieel onafhankelijk en zou hij de begiftigde ook kunnen bijstaan bij 
de financiering van het schenkingsrecht. In zoverre kan ik mij wel iets voorstel-
len bij de gegeven vergelijking.’

Ceelen, Beers en, in iets mindere mate, Verbunt zijn dus van mening dat de gevallen niet 
zo maar met elkaar te vergelijken zijn. Dit is in zeker zin juist, althans ervan uitgaande 
dat een koper de koopsom kan financieren en een verkrijger krachtens erfrecht het suc-
cessierecht niet. Dat dit steeds het geval zal zijn, staat echter geenszins vast. Van belang 
zou moeten zijn dat beide situaties economisch gezien gelijk worden behandeld. Dus, 
indien zich geen financieringsprobleem voordoet, zou in beide situaties geen faciliteit ver-
leend moeten worden en indien dat wel het geval is, zou daarvoor wel kunnen worden 
gekozen, waarbij voor beide gevallen dezelfde faciliteit zou moeten worden verleend. Ik 
sluit mij dan ook meer aan bij de mening van Dijckmeester:1840

‘Zo heb ik eigenlijk nog niet naar de faciliteiten gekeken. Maar als wordt geke-
ken naar de financieringslast bestaat er inderdaad geen level playing field tus-
sen een koper van een onderneming en iemand die de onderneming krachtens 

1837 Ceelen 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
1838 Beers 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
1839 Verbunt 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
1840 Dijckmeester 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
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schenking of erfrecht verkrijgt, omdat de eerste geen en de tweede wel een 
(financierings)faciliteit krijgt voor de verschuldigde koopsom. U laat hier de 
achterkant van het gelijk zien. Eigenlijk zou de overheid inderdaad ook kopers 
van ondernemingen een financieringsinstrument moeten bieden, zodat de 
ondernemers vanuit concurrentieoogpunt op gelijke voet beginnen. Nu heeft 
degene die wel faciliteiten verkrijgt meer weerstand en meer mogelijkheden 
om te komen tot groei van de onderneming dan degene die ze niet krijgt.’

Naar mijn mening zou de vrijstelling dan ook – mede vanwege de concurrentieverstoring 
– moeten vervallen. De Commissie daarentegen heeft in 1994 de lidstaten juist opgeroe-
pen maatregelen te treffen die het slagen van de overdracht binnen de familie te garande-
ren door het voorkomen van schenk- en erfbelasting.1841 Ook het Europees Parlement 
heeft zijn goedkeuring gegeven aan:1842

‘(...) de door de Commissie gekozen denkpiste de lid-staten aan te bevelen de 
successie- en schenkingsrechten op strikt professionele activa te beperken 
onder verplichting van continuïteit.’

Hieruit kan worden afgeleid dat de Commissie noch De Raad van mening is dat de vrijstel-
ling voor de schenk- en erfbelasting leidt tot en verstoring van het level playing field. Van-
uit art. 107 VwEU bezien, is dat juist (zie § 8.5.4.2). Vanuit een meer economische benade-
ring kan daar naar mijn mening heel wel anders over worden gedacht (zie § 13.4.5.2). De 
Commissie roept de lidstaten in dezelfde aanbeveling overigens ook op om met betrek-
king tot de overdracht van ondernemingen de ondernemer fiscaal aan te moedigen de 
onderneming over te dragen door verkoop. Deze oproep lijkt enigszins strijdig met de aan-
beveling om geen schenk- of erfbelasting te heffen bij een bedrijfsopvolging. Immers, 
indien de faciliteiten voor de schenk- of erfbelasting dusdanig ruim zijn, kan dit tot gevolg 
hebben dat de ondernemer niet zal overgaan tot verkoop van zijn onderneming. De ver-
koop tijdens leven leidt er immers toe dat voor de schenk- en erfbelasting onbelast vermo-
gen wordt omgezet in belast vermogen.

14.4.3.5 Niet kunnen benutten van de vrijstellingen

14.4.3.5.1 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 vrij-
stellingen, worden de vrijstellingen niet optimaal benut. Dit kan zich bijvoorbeeld voor-
doen omdat 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 ver-
krijging 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 erflater of 
schulden die zijn onstaan als gevolg van de uitoefening van een finaal 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 onderne-
ming verkrijgt als gevolg van een legaat tegen inbreng van de waarde, welke waarde 
wordt schuldig gebleven.

1841 Aanbeveling bedrijfsoverdracht MKB 1994.
1842 Resolutie over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de 

verbetering van het fiscale klimaat voor het midden- en kleinbedrijf en over de aanbeveling bij 
kleine en middelgrote ondernemingen (A4-0024/1994), 24 oktober 1994, pt. 28.
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Aangezien de vrijstellingen zijn gerelateerd aan de waarde van de onderneming zonder 
dat rekening wordt gehouden met eventuele schulden die zijn aangegaan om de onderne-
ming te verkrijgen, zoals de genoemde overbedelingsschulden en inbrengschulden, doet 
de situatie zich voor dat de verkrijger van het ondernemingsvermogen de potentiële 
omvang van de vrijstellingen niet volledig kan benutten. Naarmate het vrijstellingsper-
centage 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 opti-
maal 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 wor-
den voorkomen. De staatssecretaris heeft toegezegd een onderzoek in te stellen naar de 
invoering van een boedelfaciliteit. Zolang een dergelijke boedelfaciliteit niet bestaat, kan 
het mislopen van de vrijstellingen ertoe leiden dat belastingplichtigen zich om fiscale 
redenen anders gaan gedragen dan zij zouden hebben gedaan indien dit verlies aan vrij-
stellingen niet zou optreden. Naarmate het vrijstellingspercentage voor de waarde going 
concern toeneemt en naarmate het financiële belang groot genoeg is, is het aannemelijk 
dat dit effect zich zal voordoen. De vrijstelling zou in zoverre economisch gezien contra-
productief uitwerken.

Ik heb onderzoek gedaan naar de mate waarin de vrijstellingen niet benut zijn en in hoe-
verre dit wordt veroorzaakt door overbedelings- en inbrengschulden (§ 14.4.3.5.2). Verder 
is onderzocht of het hiervoor besproken negatieve neveneffect, dat de niet-opvolgers toch 
ondernemingsvermogen krijgen toebedeeld, zich in de jaren 2002-2005 heeft voorgedaan 
(§ 14.4.3.5.3).

14.4.3.5.2 Omvang misgelopen vrijstellingen
In tabel 14.4-1 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 aangeduid met ‘Soll vrijst. 1’ en ‘Soll vrijst. 2’. Tevens is per vrijstel-
ling aangegeven hoeveel waarde daadwerkelijk in aanmerking is genomen (‘Ist vrijst. 1’ 
en ‘Ist vrijst. 2’). Vervolgens zijn twee kolommen opgenomen met het verschil tussen de 
Soll- en de Ist-positie in waarde respectievelijk in procenten (‘Niet benut in waarde’ en 
‘Niet benut in %’). Er is onderscheid gemaakt tussen de jaren 2002 t/m 2004 en het jaar 
2005, omdat in 2005 het vrijstellingspercentage 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.1843

1843 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.
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Tabel 14.4-1 Niet benutte vrijstellingen in miljoenen euro’s en in %

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 14.4-2. 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 belastingschulden. De niet benutte omvang van vrijstelling 2 voor de jaren 2002-
2005 bedraagt volgens dit model € 9,5 miljoen. In werkelijkheid was dit € 9,4 miljoen. 
Gegeven deze geringe afwijking kan worden aangenomen dat de vereenvoudiging geen 
significante afwijking van de uitkomsten oplevert dan wanneer zou zijn gerekend met de 
precieze cijfers.

Tabel 14.4-2: Niet benutte vrijstelling 2 bij diverse vrijstellingspercentages in 
miljoenen euro’s en in %

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 miljoen. Dit is afgerond 43% van het totale ondernemingsvermogen in de 
nalatenschappen.

Dit gemis aan vrijstellingen wordt niet volledig veroorzaakt door het bestaan van overbe-
deling- 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 voort-
zetters dan verkrijgers. In 77% van de gevallen kiest men er dus voor om de onderneming 
niet evenredig over de verkrijgers te verdelen.1844 In potentie zijn dit allemaal gevallen 

Jaren Soll 
vrijst. 1

Ist 
vrijst. 1

Niet 
benut 
in 
waarde

Niet 
benut 
in %

Soll 
vrijst. 2

Ist 
vrijst. 2

Niet 
benut 
in 
waarde

Niet 
benut 
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

 Maximaal te benut-
ten waarde

Maximale ruimte in 
verkrijging

Niet benutte 
waarde 

Niet benut 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

1844 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 gerech-
tigd zijn tot de nalatenschap en de onderneming overeenkomstig deze gerechtigdheid aan hen is 
toegedeeld.
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waarin de vrijstellingen niet volledig kunnen worden benut vanwege het feit dat sprake 
is van een overbedeling van de voortzetter. Dit is echter niet steeds aan de orde, aangezien 
de nalatenschap ook dusdanig groot kan zijn dat weliswaar de onderneming aan de voort-
zetter wordt toegedeeld, maar de overige verkrijgers 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 miljoen. Met 
betrekking tot vrijstelling 2 is voor 70 van de 93 overbedelingsgevallen sprake van een ver-
lies aan vrijstelling tot een totale waarde van € 7,8 miljoen.1845 Dit is 83% van de totale – 
volgens het model berekende – waarde van € 9,5 miljoen die in die jaren niet is benut.

De waarde die in vrijstelling 2 niet kan worden benut als gevolg van een overbedelings-
schuld, is bij een 100%-vrijstelling voor deze 70 gevallen significant hoger. Van het bedrag 
ad € 82,5 miljoen dat bij een 100%-vrijstelling niet kan worden benut, is € 69,9 miljoen 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 toege-
rekend aan de overbedelingsgevallen. Dit betekent niet dat de toename van het verlies aan 
vrijstelling volledig het gevolg 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%-boedel-
vrijstelling zou dus ook tot verlies aan vrijstelling leiden. Om hierover meer inzicht te ver-
krijgen, 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 miljoen aan waarde niet benut 
had kunnen worden (tegenover € 9,5 miljoen bij een voortzettersvrijstelling). Hiervan is 
€ 2,3 miljoen toe te rekenen aan de 70 overbedelingsgevallen (tegenover € 7,8 miljoen bij 
de voortzettersvrijstelling). Bij een 100%-boedelvrijstelling zou het verlies in totaal € 58,6 
miljoen bedragen (tegenover € 82,5 miljoen bij de voortzettersvrijstelling), waarvan € 48,3 
miljoen is toe te rekenen aan de 70 overbedelingsgevallen (tegenover € 69,9 miljoen bij de 
voortzettersvrijstelling). Een en ander is weergegeven in tabel 14.4-3.

Tabel 14-4.3: Verlies vrijstelling 2 vergelijking voortzetters- en boedelvrijstelling in 
miljoen en %

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

1845 Van deze 70 gevallen is 13 keer gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de huwelijksgoederen-
gemeenschap zodanig te verdelen dat de bedrijfsopvolging bij het zogenoemde eerste overlijden 
gestalte wordt gegeven. Zie over het gebruik van deze mogelijkheid in de praktijk nader § 14.6.

Voortzettersvrijstelling Boedelvrijstelling

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

Niet-overbedelingsge-
vallen

1,7 17,9 12,6 15,3 1,2 34,3 10,3 17,6

Overbedelingsgevallen 7,8 82,1 69,9 84,7 2,3 65,7 48,3 82,4

Totaal 9,5 100 82,5 100 3,5 100 58,6 100
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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%-boedelvrijstelling is dit effect voor de overbedelingsgevallen pro-
centueel 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 miljoen meer aan waarde benut kunnen wor-
den, waarvan € 21,6 miljoen betrekking heeft op de overbedelingsgevallen en € 2,3 mil-
joen op de niet-overbedelingsgevallen.

14.4.3.5.3 Ander gedrag door niet benutten vrijstellingen?
In 2005 is het niet benutte deel van vrijstelling 2 procentueel gezien verdubbeld (tabel 
14.4-1 hiervoor). Het verdelingsgedrag van de verkrijgers in 2005 wijkt niet af van het ver-
delingsgedrag over de jaren 2002-2004, in die zin dat in de situatie dat er meerdere ver-
krijgers zijn er niet vaker voor wordt gekozen om de onderneming aan alle erfgenamen 
toe te delen.1846 Dit lijkt erop te duiden dat de verkrijgers accepteren dat zich in deze situ-
aties een verlies aan vrijstelling 2 voordoet en lijkt de verhoging van de vrijstelling naar 
60% geen reden om ‘fiscaal gedreven gedrag’ te vertonen. Een andere reden zou kunnen 
zijn dat zij zich niet bewust zijn 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 miljoen. 
Er zijn in totaal 18 ondernemingen met een waarde in het economische verkeer van meer 
dan € 2 miljoen. In al deze gevallen waren er meerdere verkrijgers. In 8 van deze 18 geval-
len is het aantal voortzetters gelijk aan het aantal verkrijgers (44%) en in 10 gevallen (56%) 
is dat niet aan de orde. Voor de ondernemingen met een waarde van minder dan € 2 mil-
joen (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 onderne-
ming 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 miljoen of meer 
kiezen er dus in verhouding twee keer zo vaak voor om allemaal voort te zetten dan ver-
krijgers die betrokken zijn bij een onderneming met een lagere waarde.1847 Dit lijkt erop 
te duiden dat men er inderdaad toe overgaat om alle verkrijgers tot voortzetters te 
bestempelen als het financiële 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 bij-
voorbeeld kunnen dat de onderneming in die gevallen groot genoeg is om door meerdere 
kinderen te worden overgenomen. Ook zou het te duur kunnen zijn om de overige erfge-
namen – op termijn – uit te kopen. Naar dit aspect zou nader onderzoek kunnen worden 
verricht.

1846 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 de 
jaren 2002-2004. Voor het jaar 2004 bedroeg het percentage overigens ook 21%.

1847 Hierbij past de kanttekening dat, zoals eerder is aangegeven, niet kon worden vastgesteld of de 
onderneming ook evenredig over de verkrijgers werd verdeeld. Verondersteld kan wel worden 
dat indien zich niet-evenredige verdelingen zouden voordoen, daar mee de omvang van het 
geconstateerde verschil niet kan worden verklaard.
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14.4.3.5.4 Conclusie niet volledig benutten vrijstellingen
Het mislopen van de vrijstellingen kan ertoe leiden dat belastingplichtigen zich om fiscale 
redenen anders gaan gedragen dan zij zouden hebben gedaan indien dit verlies aan vrij-
stellingen niet zou optreden. Verkrijgers die in feite geen beoogde opvolgers zijn, zouden 
toch, voor minimaal vijf jaar, als voortzetter naar voren kunnen worden geschoven. Naar-
mate het vrijstellingspercentage voor de waarde going concern toeneemt en naarmate het 
financiële belang groot genoeg is, is het aannemelijk dat dit negatieve neveneffect zich 
zal voordoen. Uit het successierechtdossieronderzoek blijkt dat de verhoging van de vrij-
stelling 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 ver-
leend en vanwege het feit dat de vrijstelling wordt berekend over de waarde van de onder-
neming, 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 beta-
len, bestaat er vanuit die optiek overigens geen reden om een boedelvrijstelling in te voe-
ren (§ 14.3.2.2).

Voor de totale onderzoeksperiode is verder onderzocht of de wijze van verdeling afwijkt 
voor ondernemingen met een waarde die groter is dan € 2 miljoen en die met een lagere 
waarde. Hieruit blijkt dat verkrijgers die zijn betrokken bij ondernemingen met een 
waarde van € 2 miljoen of meer in verhouding twee keer zo vaak ertoe overgaan om alle-
maal 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 financiële belang 
groot genoeg is. Aangezien het om weinig gevallen gaat, kunnen echter geen harde uit-
spraken worden gedaan met betrekking tot de vraag of deze afwijkende verdelingen fis-
caal geïndiceerd zijn.

14.4.3.6 Vrijstelling geen geschikt middel
Fiscale maatregelen zouden zo min mogelijk effect moeten hebben op de bedrijfsecono-
mische beslissing van de overdrager aan wie, op welke wijze, en op welk tijdstip de onder-
neming 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 uit-
werking niet bereikt. De in de vorige paragrafen genoemde negatieve neveneffecten vin-
den hun oorzaak in het feit dat een grote fiscale subsidie wordt gegeven. Een dergelijke 
subsidie werkt per definitie 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 vrij-
stelling verkrijgen, of het feit dat de vrijstellingen vanuit het perspectief van de erfgena-
men 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 gel-
den in gevallen waarvoor zij juist zijn bedoeld.1848 Naast het feit dat het creëren van der-
gelijke wettelijke maatregelen onmogelijk is, wordt de wettelijke regeling nodeloos inge-
wikkeld. Zie ook hoofdstuk 12.

1848 Zie hierover uitgebreid A.M.A. de Beer 2010.
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14.4.4 Proportionele doelmatigheid van de vrijstelling

Dat de maatregel proportioneel doelmatig moet zijn, houdt in dat de maatregel niet ver-
der mag gaan dan noodzakelijk. Dit betekent dat indien met een minder vergaande maat-
regel ook het beoogde effect kan worden bereikt, voor die maatregel moet worden geko-
zen. Uit het onderzoek naar de vrije middelen en de omvang van de effectieve belasting-
druk blijkt dat voor een groot deel van de gevallen óf geen faciliteit nodig is, óf volstaan 
zou kunnen worden met een kredietfaciliteit. Dit betekent dat het middel evenmin pro-
portioneel doelmatig is.

14.4.5 Conclusie

De conclusie is dat het verlenen van een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting voor 
de waarde going concern geen effectief en proportioneel doelmatig middel is om de liqui-
diteitsproblemen bij een bedrijfsopvolging weg te nemen. Ten eerste is dit niet het geval 
omdat in bijna 70% van de gevallen een cadeau-effect optreedt. Ten tweede leiden de vrij-
stellingen (mogelijk tot) andere negatieve neveneffecten. Ten derde zou, voor de situaties 
waarin zich wel liquiditeitsproblemen voordoen, volstaan kunnen worden met het verle-
nen van een kredietfaciliteit. Naast het ontbreken van de noodzaak voor het treffen van 
vrijstelling 2 (zie ook § 9.5.3 en § 14.3.6) is de vrijstelling dus ook in strijd met het gelijk-
heidsbeginsel omdat zij een effectief noch proportioneel doelmatig middel is.

14.5 PROPORTIONELE DOELMATIGHEID VAN DE FACILITEITEN IN 
DE UITVOERING

Vanwege het feit dat voor de toepassing van de vrijstellingen sprake is van complexe wet-
geving, is zowel voor de Belastingdienst als voor belanghebbenden geen sprake van een 
eenvoudig uitvoerbare regeling. In deze paragraaf richt ik mij op de administratieve uit-
voeringslasten voor de Belastingdienst. Voor de uitvoering van de genoemde regelingen 
moet de Belastingdienst relatief veel werkzaamheden verrichten. Voor de regeling zoals 
die bestond tot 1 januari 2010 werden voor de vrijstellingen conserverende aanslagen 
opgelegd, die na vijf jaar weer moesten worden vernietigd. Bij de herziening van de SW 
1956 is aangegeven dat in 95% van de gevallen de onderneming wordt voortgezet. Van-
wege de praktische bezwaren die aan de conserverende aanslagen kleven, is ervoor geko-
zen om de conserverende aanslagen voor de waarderingsfaciliteiten te vervangen door 
voorwaardelijke vrijstellingen. Alleen indien de onderneming niet vijf jaar wordt voortge-
zet, zullen alsnog aanslagen worden opgelegd.

Voor de werkzaamheden van de Belastingdienst is er feitelijk echter niet zo veel gewij-
zigd. De inspecteur moet nog steeds beoordelen of aan de voorwaarden voor de toepassing 
van de faciliteiten is voldaan. Er worden weliswaar geen conserverende aanslagen opge-
legd, maar aan de voortzetters wordt wel op andere wijze – op het aanslagbiljet of per 
aparte brief – aangegeven of en voor welk bedrag de voorwaardelijke vrijstelling(en) is 
(zijn) verleend. Ook moet er na vijf jaar nog steeds een afloopcontrole plaatsvinden. Ten 
slotte wordt in geval van een beroep op de betalingsregeling door de voortzetter aan hem, 
net zoals onder de oude situatie het geval was, een conserverende aanslag opgelegd. Het 
enige dat de vervanging van de conserverende aanslagen door de voorwaardelijke vrijstel-
lingen feitelijk heeft opgeleverd, is (1) dat de ontvanger niet langer vijf jaar uitstel hoeft 
te verlenen voor een schuld die in 95% van de gevallen toch niet betaald hoefde te worden 
en (2) dat na vijf jaar geen conserverende aanslagen meer hoeven te worden verminderd.

Indien tot een betalingsregeling wordt overgegaan, zal moeten worden beoordeeld of een 
doelmatigheidsgrens moet worden ingebouwd. Een dergelijke grens bestaat bijvoorbeeld 
bij het verlenen van uitstel van inkomstenbelasting in geval van een verkoop van aanmer-
kelijkbelangaandelen tegen schuldigerkenning (art. 25, lid 9, IW 1990) en bij de zoge-
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noemde schenking bovenlangs (art. 25, lid 11, IW 1990). Alleen indien de verschuldigde 
belasting meer bedraagt dan € 2.269, kan een beroep op die betalingsregelingen worden 
gedaan.1849 Om dit aspect van de doelmatigheid te kunnen beoordelen, is onderzocht in 
hoeveel gevallen de faciliteiten zijn verleend voor kleine bedragen. De resultaten van dit 
onderzoek zijn opgenomen in tabel 14.5.-1. Uit de tabel blijkt dat er 92 aanslagen zijn 
opgelegd die een bedrag van € 2.269 niet overstijgen. Dit betreft bijna 17% van alle aansla-
gen. Hierbij moet worden gerealiseerd dat aan één voortzetter meerdere aanslagen kun-
nen worden opgelegd. In totaal zijn er 358 belaste opvolgers, aan wie dus in totaal 552 aan-
slagen zijn opgelegd. De laagste conserverende aanslag die is opgelegd, betreft een vrijstel-
ling voor de waarde going concern voor een bedrag van € 79.1850 Hieruit blijkt dat er veel 
werk is en moet worden verricht voor in absolute zin kleine belastingbedragen. Dit zou 
reden kunnen zijn om, in geval van een betalingsregeling, een doelmatigheidsgrens in te 
bouwen.

Tabel 14.5-1: Kleine aanslagen vrijstelling 1 en 2 en betalingsregeling

14.6 HET GEBRUIK VAN DE VERDELINGSFACILITEIT BIJ  
HUWELIJKSGOEDERENGEMEENSCHAP

Voor de heffing van erfbelasting wordt normaal gesproken geen rekening gehouden met 
de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.1851 Voor de toepassing van de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is daarvoor een uitzondering gemaakt.1852 Hierdoor wordt 
partijen de gelegenheid gegeven om bij het zogenoemde eerste overlijden de bedrijfsop-
volging aan de kinderen gestalte te geven. In 105 gevallen was de erflater in gemeenschap 
van goederen gehuwd. In 102 gevallen waren er ook kinderen. Dit is het maximale aantal 
gevallen dat gebruik zou kunnen maken van de verdelingsfaciliteit. In 22 van deze 102 
gevallen is het ondernemingsvermogen van de langstlevende toegedeeld aan de nalaten-
schap en vervolgens toegedeeld aan de kinderen. Dit betrof 14x een IB-onderneming, 5 
keer een bv en 3 keer zowel een bv als een IB-onderneming. Aangezien van de verdelings-
faciliteit in 22% van de voorkomende gevallen gebruik wordt gemaakt, is de conclusie dat 
deze faciliteit een functie heeft in de praktijk.

1849 Voor deze betalingsregelingen worden overigens geen conserverende aanslagen opgelegd.
1850 Twee andere in het oog springende gevallen zijn (1) vier conserverende aanslagen voor een totaal-

bedrag van € 673 (€ 472 + 3 x € 67) en (2) drie conserverende aanslagen voor een totaal bedrag van 
€ 1.029 (€ 248 + 2 x € 389).

Totaalbedrag in € Aantal Aantal in %

1 – 1000 38 7

1000 – 2269 54 10

2269 – 5000 92 17

5000 – 10.000 95 17

10.000 – 100.000 216 39

100.000 en meer 57 10

Totaal 552 100

1851 HR 2 januari 1903, PW 9536.
1852 Tot 1 januari 2010 was voor de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap een goedkeu-

ring gegeven in het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 18 oktober 2007, nr. 
CPP2007/383M, Stcrt. 2007, 202, V-N 2007/49.23, onderdeel 5.2. Zie thans art. 35f, lid 2, SW 1956. 
Het besluit is met ingang van 1 januari 2010 ingetrokken. In de aanmerkelijkbelangsfeer wordt 
deze verdeling ook fiscaal gefacilieerd op grond van art. 4.17a, lid 8, Wet IB 2001.
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14.7 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is mede door middel van een praktijkonderzoek onderzoek gedaan naar 
de noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid van de vrijstellingen voor de schenk- en erf-
belasting. Met betrekking tot de vrijstelling voor het verschil tussen de liquidatiewaarde 
en de lagere waarde going concern (vrijstelling 1) kan worden gesteld dat deze vrijstelling 
relatief vaak wordt gebruikt. De vraag is echter of dit hoge gebruik een gevolg is van het 
feit dat er veel ondernemingen zijn die niet-rendabel zijn, of dat de vrijstelling ervoor 
zorgt dat niet-rendabele ondernemingen worden voortgezet tot het overlijdensmoment 
teneinde de vrijstelling deelachtig te kunnen worden. Bij het successierechtdossieronder-
zoek zijn twee aspecten naar voren gekomen die een indicatie kunnen zijn dat de vrijstel-
ling van invloed is op de keuze om de niet-rendabele onderneming voort te zetten. Dit is 
ten eerste het feit dat relatief vaak een beroep op de vrijstelling wordt gedaan en ten 
tweede dat het gebruik van de vrijstelling iets toeneemt naarmate de erflater ouder was. 
Of het een en ander daadwerkelijk het gevolg is van het bestaan van vrijstelling 1, en dan 
vooral van de daaraan gekoppelde korte voortzettingstermijn, zou wellicht nader onder-
zocht kunnen worden. Overigens is in § 9.3.3.3 en 9.3.3.4 de conclusie getrokken dat de 
vrijstelling effectief noch proportioneel doelmatig is vanwege (1) de te korte voortzet-
tingstermijn en (2) het feit dat van de niet-opvolgers niet wordt geëist dat zij ook een offer 
moeten brengen.

Om de noodzaak, effectiviteit en proportionele doelmatigheid van de (gedeeltelijke) vrij-
stelling voor de waarde going concern (vrijstelling 2) te kunnen beoordelen, heeft een 
praktijkonderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten leiden tot de conclusie dat het treffen 
van een vrijstelling niet noodzakelijk is, onder andere omdat 69% van de onderzochte 
nalatenschappen voldoende vrije middelen bevatten om het successierecht te kunnen 
betalen en omdat in veel gevallen sprake is van een relatief lage belastingdruk. Om 
dezelfde redenen is het treffen van een vrijstelling evenmin effectief. De vrijstelling is ver-
der niet effectief, omdat zij een klein bereik heeft en omdat aan de vrijstelling de nodige 
negatieve neveneffecten (kunnen) kleven. Ten slotte is de vrijstelling ook niet proportio-
neel doelmatig omdat volstaan zou kunnen worden met een minder vergaande maatregel 
zoals een betalingsregeling in de invorderingssfeer, of beter nog een niet-belastinggerela-
teerde kredietfaciliteit. Voor (thans) tariefgroep II-situaties zou verder kunnen worden 
overwogen om hetzelfde tarief toe te passen als bij tariefgroep I-situaties.

Een en ander leidt tot de conclusie dat vrijstelling 2 niet alleen in strijd is met het gelijk-
heidsbeginsel van art. 1 GW omdat de wetgever bij de invoering en de verruiming van de 
vrijstelling dit artikel onvoldoende in acht heeft genomen (§ 9.5.3), maar ook omdat uit 
het praktijkonderzoek is gebleken dat de vrijstelling noodzakelijk, effectief noch propor-
tioneel doelmatig is. In die zin is, om met de woorden van premier Rutte te spreken, ‘de 
Geluksmachine doorgeslagen’.1853

1853 Antwoord op vragen van SP-Kamerlid Roemer tijdens het debat over de regeringverklaring/alge-
mene politieke beschouwingen. Rutte lijkt vooral het oog te hebben op uitkeringsgerechtigden 
en mensen die in de schuldhulpverlening terecht zijn gekomen. Handelingen II, 2010-2011, 
27 oktober 2010, nr. 14, p. 8.
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15 Effectiviteit en doelmatigheid doorschuifregelingen

15.1 INLEIDING

In hoofdstuk 10 is geconcludeerd dat de noodzaak voor het treffen van doorschuifregelin-
gen niet vaststaat. Een onderzoek naar de bijdrage van een maatregel aan het oplossen 
van een probleem dat niet bestaat, lijkt onzinnig. Het onderzoek naar de effectiviteit en 
de doelmatigheid van de doorschuifregelingen moet naar mijn mening toch worden uit-
gevoerd. Aan de ene kant moet dit onderzoek plaatsvinden omdat indien het welvaarts-
probleem zich toch, of op enig moment, blijkt voor te doen, onderzocht zou moeten zijn 
of het bieden van een doorschuifregeling een goed alternatief is voor het oplossen van dit 
probleem. Aan de andere kant zouden de uitkomsten uit een onderzoek naar de effectivi-
teit en de doelmatigheid van de doorschuifregeling extra aanleiding kunnen zijn om de 
doorschuifregelingen af te schaffen, bijvoorbeeld omdat zij, zoals in § 13.4.4 is aangege-
ven, mogelijk niet het gewenste effect hebben en omdat aan de doorschuifregelingen 
mogelijk negatieve neveneffecten kleven (§ 13.4.5). Om deze redenen wordt in dit hoofd-
stuk nader aandacht besteed aan de effectiviteit en doelmatigheid van de doorschuifrege-
lingen.

De volgende aspecten van de doorschuifregelingen zullen onderzocht worden:
1. Draagt de doorschuifregeling bij aan het verbeteren van de liquiditeitspositie van de 

overnemer (§ 15.2)?
2. Draagt de eis dat de overnemer medeondernemer of werknemer moet zijn bij aan de 

kwaliteit van de bedrijfsopvolging (§ 15.3)?
3. Wat zijn mogelijke negatieve neveneffecten van de doorschuifregelingen (§ 15.4)?
4. Kan worden volstaan met een minder vergaande maatregel (§ 15.5)?
De conclusies worden weergegeven in § 15.6.

15.2 LAGERE FINANCIERINGSLASTEN EN BETERE 
LIQUIDITEITSPOSITIE

15.2.1 Inleiding

Dat het doorschuiven van de inkomstenbelastingclaim op het moment van de overdracht 
voor de overnemer een lagere financiële last meebrengt, lijkt op het eerste gezicht juist. 
Bij nader inzien hoeft dit echter niet steeds het geval te zijn. De eerste reden is dat de door-
schuifregeling tot gevolg heeft dat de opvolger een lager afschrijvingspotentieel heeft en 
daarmee een toekomstige hogere fiscale jaarwinst. Daardoor gaat de betere liquiditeitspo-
sitie deels weer teniet, althans in de winstsfeer. Afrekenen in box 2 heeft dit effect niet, 
omdat deze afrekening niet leidt tot een hoger afschrijvingspotentieel bij het achterlig-
gende lichaam. In § 15.2.2 wordt nader ingegaan op het verschil in effect tussen een door-
schuifregeling in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer. In § 15.2.3 en § 15.2.4 zal 
vervolgens specifiek worden ingegaan op het effect van de doorschuifregeling op de finan-
cieringslasten van de overnemer in de winstsfeer respectievelijk in de aanmerkelijkbe-
langsfeer. De tweede reden is dat het financieringsvoordeel afhankelijk is van het feit of 
er in een specifieke situatie sprake is van stille reserves, hetgeen de doorschuifregeling 
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een willekeurig karakter geeft (§ 15.2.5). De derde reden is dat de doorschuifregeling 
alleen een gunstig effect heeft op de financiering indien sprake is van een koopsom. De 
doorschuifregelingen in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer zijn echter ook van 
toepassing indien sprake is van een schenking.

15.2.2 Verschil winstsfeer en aanmerkelijkbelangsfeer algemeen

Het effect van een doorschuifregeling in de winstsfeer is anders dan het effect daarvan in 
de aanmerkelijkbelangsfeer. Een en ander is inherent aan het verschil in de wettelijke 
systematiek ten aanzien van de belastingheffing bij rechtspersonen en hun aandeelhou-
ders aan de ene kant en IB-ondernemers aan de andere kant.1854 Bij een overdracht van 
aandelen in de aanmerkelijkbelangsfeer is de overdrager van de aandelen 25% inkomsten-
belasting verschuldigd over de meerwaarde die hij realiseert. Kort gezegd, is deze meer-
waarde het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de aandelen minus 
de verkrijgingsprijs van die aandelen. Bij het bepalen van de waarde in het economische 
verkeer van de aandelen wordt rekening gehouden met de latente vennootschapsbelas-
tingclaim die op de stille reserves van het lichaam drukt. In economische zin wordt een 
deel van de claim die – indirect – op de aandelen rust dus altijd ‘doorgeschoven’ naar de 
opvolger. Het ‘doorschuiven’ van de vennootschapsbelastingclaim leidt in de aanmerke-
lijkbelangsfeer tot een lagere overdrachtsprijs dan in de winstsfeer het geval zou zijn 
indien in beide sferen, en in een overigens gelijke situatie, zou worden gekozen voor afre-
kenen.1855 Toepassing van de doorschuifregelingen in beide sferen ziet in de winstsfeer 
dan ook op de hele claim (maximaal 52%), terwijl dit in de aanmerkelijkbelangsfeer alleen 
ziet op de aanmerkelijkbelangclaim (25%).1856 Aangezien in de aanmerkelijkbelangsfeer 
per definitie ook de vennootschapsbelastingclaim wordt doorgeschoven, wordt – althans 
in theorie – toch het zogenoemde globale evenwicht bereikt.

Een en ander heeft echter ook tot gevolg dat het inhaaleffect dat zich voordoet na toepas-
sing van een doorschuifregeling bij de opvolger alleen speelt in de winstsfeer en niet in 
de aanmerkelijkbelangsfeer. Met het inhaaleffect wordt gedoeld op het feit dat, na toepas-
sing van de doorschuifregeling, de opvolger in de winstsfeer in de jaren na de overdracht 
een hogere jaarwinst heeft dan hij bij afrekenen zou hebben gehad. In de aanmerkelijk-
belangsfeer speelt dit niet, aangezien de overdracht van de aandelen met of zonder afre-
kening geen effect heeft op de boekwaarde van de onderneming in het lichaam waarvan 
de aandelen worden gehouden.1857 Gevolg is echter ook dat in beginsel de aanmerkelijk-
belangclaim tot in het oneindige kan worden doorgeschoven (zie nader § 15.2.4). Voor die 
situaties is feitelijk geen sprake van een globaal evenwicht tussen de winstsfeer en de aan-
merkelijkbelangsfeer.

15.2.3 Effect doorschuifregeling in de winstsfeer

De omvang van de contante waarde van de over te nemen inkomstenbelastingclaim in de 
winstsfeer is onder andere afhankelijk van het soort vermogensbestanddeel waarop de 
stille reserve rust.1858 De contante waarde van de belastinglatentie is lager naarmate de 
afschrijvingsperiode van het overgenomen activum langer is. Indien een omvangrijke 
stille reserve op een machine wordt doorgeschoven, leidt dit in de eerste jaren bij de over-

1854 In gelijke zin Van den Dool & Heithuis 2009, p. 33-34.
1855 Ik realiseer mij dat prijs en waarde niet per definitie hetzelfde zijn. Voor de leesbaarheid wordt 

gekozen voor de term overdrachtsprijs waarbij wordt verondersteld dat dit de waarde in het eco-
nomische verkeer van de aandelen betreft, tenzij anders aangegeven.

1856 Zie ook Hoogeveen 2000a, § 5.1.2.
1857 In zoverre zou ook kunnen worden gezegd dat het effect van de hogere jaarwinsten zich daar 

altijd voordoet, althans voor zover het de VPB-claim betreft.
1858 Zie hierover uitgebreider Doornebal 2005.
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drager tot een hogere jaarwinst dan wanneer niet zou zijn doorgeschoven.1859 Het overne-
men van een stille reserve op een onroerende zaak heeft dit effect ook, alleen minder; 
onroerende zaken hebben immers een langere afschrijvingsperiode dan machines.1860 
Vanwege deze hogere jaarwinst is het feitelijke effect op de financiële positie van de 
onderneming minder gunstig. Uit het simulatieonderzoek kan worden afgeleid dat het 
effect van de doorschuifregeling op de financiële positie van de onderneming beperkt 
is.1861

Indien de bedrijfsoverdracht extern gefinancierd moet worden, zal de financier rekening 
houden met het feit dat de jaarwinsten na de overdracht hoger zullen zijn in geval van 
doorschuiving dan in geval van afrekening. De hogere inkomstenbelasting die de overne-
mer daardoor verschuldigd is in de jaren na de overdracht zal de liquiditeitspositie van de 
overnemer immers verslechteren. Ook de bank zal (moeten) beoordelen of de financiering 
van een lagere koopsom opweegt tegen de daaropvolgende hogere jaarwinsten en de daar-
mee samenhangende belastingverplichting. Verder is het aannemelijk dat de bank bij het 
verstrekken van de financiering ook rekening zal houden met de mogelijkheid dat de 
voortzetter eerder zal stoppen dan hij zich heeft voorgenomen. In dat geval zal de inkom-
stenbelastingclaim die daardoor ontstaat namelijk hoger zijn dan de latente inkomsten-
belasting die is overgenomen. In geval van een externe financiering is het dan ook de 
vraag in hoeverre de doorschuifregeling zal aanzetten tot het eenvoudiger verkrijgen van 
de financiering.1862

Vanuit de verkoper bezien, is het toepassen van een doorschuifregeling in beginsel altijd 
gunstiger, omdat hij de facto netto meer overhoudt bij de verkoop van de onderneming, 
namelijk het verschil tussen de nominale belastingclaim en de contante waarde daarvan. 
Dit is alleen anders indien de contante waarde van de belastingclaim hoger is dan de 
nominale belastingschuld, hetgeen zich bijvoorbeeld kan voordoen als de overdrager nog 
te verrekenen verliezen heeft of zou kunnen afrekenen tegen een bijzonder tarief.1863

15.2.4 Effect doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer

In de aanmerkelijkbelangsfeer bedraagt de door te schuiven claim maximaal 25%. Welis-
waar heeft de vennootschapsbelastingclaim invloed op de waarde van de aandelen, maar 
dat wordt niet veroorzaakt door de toepassing van de doorschuifregeling. De doorschuif-
regeling voorkomt een directe heffing van 25%. De prijs van de aandelen wordt verlaagd 
met de contante waarde van de daarover verschuldigde inkomstenbelasting en zal afhan-
kelijk zijn van de te verwachten voortzettingstermijn. Het effect van een lagere financie-
ringslast zal zich dus voordoen, maar minder dan in de winstsfeer. Bovendien speelt dit 
effect alleen in geval de aandelen tegen een tegenprestatie worden verkregen. In geval van 
een gift heeft de opvolger geen koopsom die verlaagd kan worden door de overname van 
de belastingschuld. De financiële positie van de overnemer verslechtert juist door de over-
name van de contante inkomstenbelastingclaim, omdat hij wordt geconfronteerd met een 
extra schuld. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de doorschuifregeling, komt de ver-

1859 Doorschuiven heeft verder tot gevolg dat de overnemende ondernemer niet wordt aangemerkt 
als een startende ondernemer, tenzij de overdragende ondernemer nog als starter kwalificeerde. 
Dit kan effect hebben op de toepassing van de willekeurige afschrijving.

1860 Overigens moet rekening worden gehouden met de wettelijke afschrijvingsbeperkingen die gel-
den voor bedrijfspanden (art. 3.30a Wet IB 2001) en goodwill (art. 3.30, lid 2, Wet IB 2001).

1861 Zie § 16.4.3.2.
1862 Zie ook § 15.4.3.
1863 Onder de oude Wet IB 1964 kon in geval van overlijden bijvoorbeeld worden afgerekend tegen 

een tarief van 20%. Indien de contante waarde van de over te nemen claim hoger was dan 20%, 
zou het vanuit het oogpunt van de verkoper beter zijn om af te rekenen. Met ingang van 1 januari 
2001 zit het bijzondere overlijdenstarief verborgen in art. 25, lid 17, IW 1990 waarin een renteloze 
betalingsregeling is opgenomen. In § 10.3.5 is aangegeven dat een rendement van minimaal 10% 
behaald moet worden om op een tarief van 20% uit te komen.
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schuldigde inkomstenbelasting volledig voor rekening van de overdrager. In die zin is het 
vervangen van de betalingsregeling voor de overdrager (art. 25, lid 9 (oud), IW 1990), door 
de doorschuifregeling van art. 4.17c Wet IB 2001 voor de overnemer eerder een verslech-
tering dan een verbetering.1864

Dat dit in de praktijk niet als zodanig wordt ervaren, is een gevolg van het feit dat tot 
1 januari 2010 de aanmerkelijkbelangclaim op de aandelen tot in het oneindige kon wor-
den doorgeschoven, waardoor de contante waarde van de inkomstenbelastingclaim de nul 
naderde.1865 Met ingang van 1 januari 2010 is de mogelijkheid van oneindig uitstel van de 
aanmerkelijkbelangheffing op beleggingsvermogen in de bv vervallen, hetgeen in dit 
kader als een aanzienlijke verbetering kan worden beschouwd. Voor zover de claim ziet 
op het ondernemingsvermogen, komt de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelang-
sfeer echter nog steeds in strijd met de redelijke belastingheffing.1866 Ook Van den Dool 
& Heithuis geven aan dat de feitelijke duur van de faciliteit zeer lang is, hetgeen voor hen 
de belangrijkste reden is om te kiezen voor een betalingsregeling in plaats van voor een 
doorschuifregeling.1867

Ten slotte past hier nog een opmerking voor het geval waarin de aandelen worden verkre-
gen door een niet-inwoner. In dat geval kan niet worden doorgeschoven en moet de schen-
ker of de erflater ook afrekenen over de inkomstenbelastingclaim die ‘indirect rust’ op het 
ondernemingsvermogen. De schenker of (erfgenamen van de) erflater zullen in dit geval 
de inkomstenbelasting naar alle waarschijnlijkheid niet doorberekenen aan de begiftigde 
respectievelijk de erfgenaam/voortzetter, omdat de belastingschuld na tien jaar ‘goed 
gedrag’ zal worden kwijtgescholden.1868 Dit leidt ertoe dat de overnemer in de toekomst 
niet wordt geconfronteerd met een belastingclaim, zodat zijn financiële positie beter is 
dan wanneer de doorschuifregeling wel kon en zou worden toegepast. Dit is anders indien 
in het land waar de verkrijger woont geen step-up wordt verleend.

15.2.5 Financieringsvoordeel is willekeurig

Uit § 15.2.2 t/m 15.2.4 is gebleken dat het financieringsvoordeel van de bedrijfsopvolger 
uiteindelijk van diverse factoren afhankelijk is, zoals de afschrijvingsduur van het overge-
nomen vermogensbestanddeel en het feit of sprake is van een IB-onderneming of een AB-
onderneming. Het voordeel is eerst en bovenal echter afhankelijk van het feit of in de 
onderneming stille reserves aanwezig zijn.

Voorbeeld
Ondernemingen A en B hebben elk een waarde van € 1 miljoen. De contante 
waarde van de inkomstenbelastingclaim bedraagt 20%. De boekwaarde van 
onderneming A bedraagt € 200.000, zodat de contante waarde van de inkom-
stenbelastingclaim € 160.000 bedraagt. De boekwaarde van onderneming B 

1864 Zie Hoogeveen & Vernooij 2010, § 4.2. Zie ook § 16.4.4.2.
1865 Zie ook Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 4, p. 6, Kamerstukken II, 2009-2010, 31 930, 

nr. 76, p. 8 en Kamerstukken I, 2009-2010, 31 930, nr. F, p. 13. Redactie Vakstudie Nieuws geeft 
ter zake aan dat de aanmerkelijkbelangclaim door middel van de voormalige doorschuiffaciliteit 
bij overlijden tot in de verre toekomst kon worden uitgesteld. Redactie Vakstudie Nieuws in haar 
aantekening bij Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, V-N 2009/46.6.

1866 In gelijke zin Brüll 1966, p. 238 ter zake van de doorschuifregeling in de winstsfeer. Vanwege de 
lagere afschrijving van de opvolger acht ik deze zienswijze met betrekking tot de winstsfeer ech-
ter niet juist. Zie § 15.2.3.

1867 Van den Dool & Heithuis 2009, p. 34. S.A. Stevens pleit eveneens voor het vervangen van de door-
schuifregeling door een betalingsregeling. S.A. Stevens, § 7.2.2.

1868 Het is wel raadzaam om afspraken te maken voor het geval zich binnen de termijn van tien jaar 
een ‘verboden handeling’ voordoet en de conserverende aanslag toch (deels) betaald zou moeten 
worden, althans voor zover de schenker de inkomstenbelasting toch aan de verkrijger wil door-
berekenen.
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bedraagt € 950.000, zodat in die situatie de contante waarde van de over te 
nemen inkomstenbelastingclaim € 10.000 bedraagt.1869 Bedrijfsopvolgers A en 
B hebben allebei een eigen vermogen van € 350.000 en beiden kunnen € 500.000 
gefinancierd krijgen bij de bank. Uitgangspunt is dat er overigens geen verschil-
len bestaan; de rentabiliteit van de ondernemingen en de ondernemingskwali-
teiten van beide opvolgers zijn bijvoorbeeld aan elkaar gelijk. Ondernemer A 
noch ondernemer B kan de bedrijfsovername financieren; beiden komen 
€ 150.000 tekort. De doorschuifregeling biedt in deze situatie geen uitkomst 
voor de bedrijfsovername van onderneming B, omdat de contante waarde van 
de inkomstenbelastingschuld slechts € 10.000 bedraagt. Het financieringstekort 
van B bedraagt na toepassing van de doorschuifregeling nog € 140.000. De door-
schuifregeling biedt echter wel uitkomst voor de bedrijfsopvolging bij onderne-
ming A, omdat de contante waarde van de inkomstenbelastingclaim € 160.000 
bedraagt. Hij heeft na toepassing van de doorschuifregeling geen financierings-
tekort. Hij neemt namelijk als onderdeel van de koopprijs de latente belasting-
claim over, zodat de koopsom € 840.000 bedraagt. Na inzet van de eigen midde-
len heeft hij van de bank nog een financiering van € 490.000 nodig, welk krediet 
de bank bereid was om te verstrekken.

Het voorbeeld maakt duidelijk dat de mate waarin de bedrijfsopvolger van de doorschuif-
regeling kan profiteren op het moment van de overdracht, afhankelijk is van de vraag in 
hoeverre de overheid door middel van de doorschuifregeling bijdraagt – of beter gezegd: 
kan bijdragen – bij de financiering van de overname. De bijdrage van de overheid is afhan-
kelijk van de omvang van de stille reserves. Dit maakt dat de regeling een willekeurig 
karakter krijgt. Doordat de overheid A toestaat de inkomstenbelastingschuld van de over-
drager over te nemen, financiert de overheid mede de overname van onderneming A. Bij 
de overname van onderneming B treft het middel geen doel, terwijl verondersteld kan 
worden, dat als de overheid bereid is om de bedrijfsovername van onderneming A te faci-
liëren, zij dat ook zou willen voor de bedrijfsovername van onderneming B. De door-
schuifregeling biedt daartoe alleen geen ruimte. Soortgelijke verschillen tussen bedrijfs-
overnemers treden ook op indien de overnemer niet voldoet aan de werknemers- of mede-
ondernemerseis. Met name kleine ondernemingen waarvan de resultaten onvoldoende 
zijn om voor twee personen in hun inkomen te voorzien, kunnen daarmee worden gecon-
fronteerd. Eerder is geconstateerd dat juist kleine ondernemingen moeite hebben om een 
financiering te verkrijgen (§ 6.4.5).

Naar mijn mening ligt aan de doorschuifregeling een fundamentele denkfout ten grond-
slag. De inkomstenbelasting die de overdrager is verschuldigd ter zake van de overdracht, 
heeft geen invloed op de objectieve waarde van de over te nemen onderneming; in het 
gegeven voorbeeld is en blijft de waarde van de onderneming € 1 miljoen, ongeacht de 
inkomstenbelasting die de overdrager is verschuldigd.1870 De faciliteit die wordt geboden, 
sluit echter wel aan bij de omvang van inkomstenbelastingclaim. Hierdoor krijgt de mate 
waarin een bedrijfsovername wordt gefacilieerd een willekeurig karakter. Het middel is 
niet altijd, en slechts willekeurig, geschikt om zijn doel bereiken. Naar mijn mening zou 
de waarde van de onderneming en de financieringsbehoefte die daardoor bestaat, het uit-
gangspunt moeten zijn voor de mate waarin de bedrijfsovername wordt gefacilieerd. Hier-
bij zou geabstraheerd moeten worden van de omvang van de inkomstenbelasting-
schuld.1871

1869 Hetzelfde effect ontstaat indien weliswaar een grotere stille reserve aanwezig is, maar de stille 
reserve rust op een vermogensbestanddeel waarop niet kan worden afgeschreven, zoals bij grond 
het geval is.

1870 Voor zover de overdrager de middelen nodig heeft voor zijn pensioen, zou hij in zoverre gebruik 
kunnen maken van de aftrek van lijfrentepremies.

1871 Dit geldt ook voor betalingsregelingen die gerelateerd zijn aan de omvang van de inkomstenbe-
lastingschuld van de overdrager. Zie ook Hoogeveen & Vernooij 2010 en § 16.4.3.2.
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Het voorbeeld roept overigens ook de vraag op of de overheid in deze situatie überhaupt 
tot faciliëring zou moeten overgaan. Immers, de bank heeft geoordeeld dat de bedrijfs-
overname niet financierbaar is (zie hierover § 15.4.2). Of de bank ook nog bereid zal zijn 
om € 500.000 te verstrekken aan ondernemer A na toepassing van de doorschuifregeling 
is eveneens de vraag, aangezien de uitgangssituatie door de toepassing van de doorschuif-
regeling is gewijzigd. Ten eerste zal de ondernemer de eerste jaren na de overname wor-
den geconfronteerd met een hogere financieringslast dan wanneer niet zou zijn doorge-
schoven. Immers, hij heeft een hogere jaarwinst en is dus meer inkomstenbelasting ver-
schuldigd. Het is aannemelijk dat de bank met deze omstandigheid rekening houdt. Ten 
tweede is bij de bepaling van de omvang van de latente inkomstenbelastingclaim uitge-
gaan van een bepaalde voortzettingsperiode. Indien ondernemer A deze periode niet vol-
maakt, wordt hij eerder dan voorzien geconfronteerd met de nominale belastingschuld. 
Ook daarmee zal de bank waarschijnlijk rekening houden bij de afweging of het krediet 
moet worden verstrekt. Overigens is een en ander ook een risico voor A zelf, omdat hij in 
een dergelijk geval achteraf gezien te veel voor de onderneming heeft betaald. Zie § 15.4.3.

15.2.6 Conclusie

De inzet van een doorschuifregeling ter faciliëring van een bedrijfsopvolging is onjuist, 
omdat de mate waarin het beoogde effect optreedt afhankelijk is van de omvang en de 
aard van de stille reserves. Bovendien is het beoogde financieringsvoordeel minder mooi 
dan het lijkt. Dit is ten eerste het geval omdat de jaarwinst na toepassing van de door-
schuifregeling hoger zal zijn dan wanneer niet zou zijn doorgeschoven. Vanwege deze 
hogere jaarwinst is het overigens ook de vraag in hoeverre in geval van een externe finan-
ciering een doorschuifregeling ertoe zal leiden dat deze externe financiering eenvoudiger 
kan worden verkregen. Ten tweede doet het financieringsvoordeel zich niet voor in geval 
van een gift. In dat geval neemt de voortzetter een belastingclaim over, die er niet zou zijn 
indien niet zou zijn doorgeschoven.

15.3 KWALITEIT VAN DE BEDRIJFSOPVOLGING

Naar mijn mening draagt de eis dat moet worden overgedragen aan een medeondernemer 
of een werknemer niet bij aan de kwaliteit van de bedrijfsopvolging. Het beoogde effect 
van de wetgever wordt onvoldoende geborgd omdat geen eisen worden gesteld aan de 
kwaliteit van de werkzaamheden, de omvang van het medeondernemerschap of aan het 
aantal uren dat de beoogde opvolger in de onderneming werkzaam moet zijn.1872 Dit bete-
kent overigens niet dat ik dus van mening ben dat nadere kwaliteitseisen aan de werkne-
mer of de medeondernemer gesteld zouden moeten worden. Het is naar mijn mening niet 
aan de wetgever om zich te bemoeien met de kwaliteit van de bedrijfsopvolging.1873 Dit 
moet alleen aan de overdragende ondernemer en de overnemer worden overgelaten.1874 

1872 Zie ook o.a. Van Arendonk 2000; Ruijschop 2003, § 5.2.2 en Heithuis 2010b, § 3.2.1. De Beer geeft 
met betrekking tot de doorschuifregeling van art. 4.17c Wet IB 2001 nog aan dat de werknemer 
direct na de schenking zijn werknemerstatus zou kunnen prijsgeven, zonder dat dit effect heeft 
op de eerder verleende doorschuifregeling. A.M.A. de Beer 2010, § 10. Hierbij rijst de vraag wat de 
gevolgen zouden zijn indien de voortzetter alsdan niet langer als werknemer kwalificeert. Het 
lijkt mij niet gewenst dat dit ertoe zou leiden dat bij de schenker alsnog afrekening plaatsvindt. 
Het aannemen van een vervreemding bij de begiftigde ligt evenmin voor de hand, omdat hij geen 
vervreemding verricht. Overigens zou het stellen van een voortzettingseis aan de werknemer zon-
der enige nadere eisen aan de te verrichten werkzaamheden net zo zinloos zijn als het stellen van 
de werknemerseis voor de toepassing van de doorschuifregeling.

1873 Zie ook Hoogeveen 2004, § 2.8.2.3.2.
1874 Jansen vraagt zich naar mijn mening terecht af iemand ooit een onderneming zou overnemen 

zonder grondige kennis van zaken. Jansen 2000, § 3. De Beer geeft aan dat het enkele feit dat een 
bedrijfsopvolger geen werknemer is niets zegt over de kwaliteit van de bedrijfsopvolging. A.M.A. 
de Beer 2010, § 10.
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Ook het kabinet meent dat de bedrijfsoverdracht zelf primair de verantwoordelijkheid is 
van de ondernemer:1875

‘(...) in de brief “In actie voor ondernemers” (...) is ingegaan op het stijgende aan-
tal bedrijfsoverdrachten dat ons te wachten staat. Een cruciaal aspect daarbij is 
de tijdige voorbereiding van de verkoop door ondernemers, juist ook omdat er 
niet automatisch een koper is maar deze moet worden gezocht. Het kabinet 
acht het dan ook van groot belang om de bewustwording van ondernemers op 
dit vlak te vergroten en wil daarbij graag de helpende hand bieden. De bedrijfs-
overdracht zelf blijft vanzelfsprekend de primaire verantwoordelijkheid van de 
ondernemer.’

Overigens kunnen vraagtekens worden gezet bij de gegeven nevendoelstelling. Zoals in 
§ 3.3.4.3.5 reeds is aangegeven, lijken de aangebrachte beperkingen tot overdrachten aan 
medeondernemers of werknemers in de winstsfeer namelijk meer te zijn ingegeven door 
het feit dat budgettaire beperkingen de invoering van een generieke doorschuifregeling 
niet mogelijk maakten, dan dat zij (zouden moeten) bijdragen aan een kwalitatief goede 
bedrijfsopvolging.1876 Vervolgens is bij de invoering van de doorschuifregeling bij leven in 
de aanmerkelijkbelangsfeer voor de aangebrachte beperking aangesloten bij art. 3.63 Wet 
IB 2001, zij het dat niet kan worden doorgeschoven aan een medeaanmerkelijkbelanghou-
der. Verder is het opmerkelijk dat de kwaliteitseisen aan de voortzetter niet worden 
gesteld voor de toepassing van de faciliteiten voor de schenkbelasting. Indien de wetgever 
het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsopvolging daadwerkelijk voor ogen zou 
hebben gehad, had het voor de hand gelegen deze eis ook te stellen voor de toepassing 
van de faciliteiten voor de schenkbelasting.1877

Indien de kwaliteitsimpuls wel beoogd zou zijn en het effect wel bereikt zou kunnen wor-
den via de gestelde eisen, quod non, is dat verder geen reden om een doorschuifregeling 
in te voeren. Een en ander zou ook – of beter gezegd net zo min – bereikt kunnen worden 
met bijvoorbeeld een betalingsregeling onder dezelfde voorwaarden.1878 Ten slotte kan 
hier nog worden aangegeven dat aan de gestelde eisen ook enige negatieve neveneffecten 
kleven. Hierop wordt ingegaan in § 15.4.4 hierna.

15.4 BESTAAN ER MOGELIJK NEGATIEVE NEVENEFFECTEN?

15.4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt onderzocht of aan de doorschuifregelingen onvoorziene nega-
tieve neveneffecten kleven. Er worden zes mogelijke negatieve neveneffecten besproken. 
Ten eerste is zowel in de Tweede Kamer als in de literatuur aangegeven dat de cumulatie 
van de fiscale heffing kan leiden tot min of meer onverhandelbare ondernemingen. Hier-
aan besteed ik aandacht in § 15.4.2. Daarmee samenhangend speelt het probleem dat de 
overnemer een, achteraf bezien, onjuiste inschatting kan maken van de omvang van de 
latente inkomstenbelastingclaim die rust op de onderneming of de aandelen (§ 15.4.3). 
Ten derde brengt de eis dat drie jaar moet worden samengewerkt ook enkele nadelen met 

1875 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 767, nr. 14, p. 37-38.
1876 In ieder geval wordt de kwaliteit van de wetgeving niet als knelpunt in de praktijk genoemd.
1877 In gelijke zin A.M.A. de Beer 2010, § 10. Overigens heeft de staatssecretaris wel getracht een kwa-

liteitseis te stellen aan de overnemer bij de invoering van de doorschuifregeling bij leven in de 
aanmerkelijkbelangsfeer met ingang van 2010. Voorgesteld werd dat moest worden overgedra-
gen aan een persoon die reeds minimaal drie jaar bestuurder was van de overgedragen vennoot-
schap. Op deze eis werd veel kritiek geleverd vanuit de Tweede Kamer en uiteindelijk is de voor-
gestelde bestuurderseis gewijzigd in een werknemerseis. Zie o.a. Kamerstukken II, 2009-2010, 
32 128, nr. 20, p. 68-87.

1878 Zie over de proportionele doelmatigheid van de doorschuifregelingen nader § 15.5.
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zich mee (§ 15.4.4). Ten vierde zou de doorschuifregeling ervoor kunnen zorgen dat ook 
niet-rendabele ondernemingen worden voortgezet (§ 15.4.5). Ten vijfde zou het kunnen 
dat het al dan niet toepassen van de doorschuifregeling in de winstsfeer wordt gebaseerd 
op de uitkomst van een calculatie en niet vanwege het feit dat zich liquiditeitsproblemen 
voordoen. Ten zesde kan de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer leiden tot 
oneindig uitstel van de aanmerkelijkbelangclaim over het in de aandelen belichaamde 
ondernemingsvermogen (§ 15.4.7).1879 Ik sluit deze paragraaf af met een conclusie in 
§ 15.4.8.

15.4.2 Leidt de doorschuifregelingen tot niet overdraagbare ondernemingen?

Volgens Brüll en Spaanstra heeft de cumulatie van fiscale claims een min of meer verlam-
mende werking op het goederenverkeer, omdat dit leidt tot een ‘zware’ onderneming, ter-
wijl de opvolger geen geld heeft.1880 Bij de invoering van de doorschuifregeling hebben 
enkele leden van de Tweede Kamer soortgelijke bezwaren aangevoerd. Volgens hen voor-
komt de fiscale afrekening dat als het ware een net van onzichtbare fiscale claims boven 
de onderneming komt te hangen. Claims waarvan belanghebbenden zich steeds moeilij-
ker kunnen bevrijden naarmate het uitstel langer duurt en de claims dientengevolge gro-
ter zullen worden.1881 Dit laatste zal vooral problemen geven in de gevallen dat de vol-
gende opvolger niet voldoet aan de wettelijke vereisten om voor een doorschuifregeling 
in aanmerking te komen, of daar om andere redenen geen gebruik van wil maken.

De vraag is of het juist is dat een onderneming immobiel wordt doordat de fiscale claim 
steeds hoger wordt. De overdrachtsprijs voor de onderneming of de aandelen wordt name-
lijk niet hoger of lager doordat er een fiscale claim op de onderneming rust. Wel kan ik 
mij voorstellen dat het voor de overdrager voor zijn subjectieve prijsstelling zal kunnen 
uitmaken of hij een (groot) deel van de ontvangen koopsom aan de fiscus moet afdragen 
of niet.1882 De koper op zijn beurt zal echter niet meer willen betalen dan de objectieve 
waarde van de onderneming.1883 In zoverre zou de cumulatie van claims de onderneming 
wellicht moeilijker overdraagbaar kunnen maken, maar concrete bewijzen zijn daar niet 
voor.1884 Hiernaar zou nader onderzoek verricht kunnen worden. Indien het effect zich 
voordoet, zouden ter voorkoming van dit effect de doorschuifregelingen moeten worden 
afgeschaft. Afrekenen heeft namelijk tot gevolg dat bij tijd en wijle de fiscale claim van de 
onderneming wordt afgeschud, zodat de onderneming beter verhandelbaar blijft. Even-
eens wordt daarmee voorkomen dat ondernemers dwangmatig blijven ondernemen, van-
wege de inkomstenbelastingclaim die rust op de onderneming. Een andere mogelijkheid 
is om de ondernemer bewuster te maken van het feit dat hij ‘aan het einde van de rit’ 
moet afrekenen. Juist het niet aanwezig zijn van een doorschuifregeling kan ertoe leiden 

1879 In de winstsfeer kunnen ten zevende overigens ook problemen ontstaan met de FOR. Vanwege de 
fiscale ‘indeplaatstelling’ moet de ondernemer verdergaan met de fiscale boekwaarde van de 
oude ondernemer. Indien deze boekwaarde lager is dan de koopsom en de overdrager de hogere 
overnamesom – deels – met vreemd vermogen heeft gefinancierd, kan een negatief onderne-
mingsvermogen ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat niet aan de FOR kan worden gedoteerd. Zie ook 
Stevens 2004b, p. 111.

1880 Brüll 1966, p. 238 en 239; Spaanstra 1963b, p. 523. In soortgelijke zin Baak 1990, § 2.2. Baak stelt 
echter dat doorschuiven juist nodig is omdat de vrijheid van de ondernemer om niet jaarlijks af 
te rekenen over de vermogensaanwas de onderneming zwaar heeft gemaakt. Het past dan volgens 
hem dat de wetgever een faciliteit in het leven roept. Dit kan men eens zijn met Baak. Of dit dan 
een doorschuifregeling moet zijn die vervolgens, ook in zijn optiek, leidt tot een nog ‘zwaardere’ 
onderneming, is een tweede.

1881 Kamerstukken II, 1961-1962, 5380, nr. 16, p. 16.
1882 In § 5.7.3 is aangegeven dat het de verkoper soms ontbreekt aan een objectieve blik ten aanzien 

van de waarde van zijn eigen onderneming.
1883 De verkoper kan de inkomstenbelasting dus niet afwentelen op de koper. Zie ook Van den Dool 

2009, p. 122.
1884 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.5.4.2.
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dat ondernemers economisch rationeler gedrag geen vertonen. Zij moeten dan wel over-
gaan tot reserveren, omdat de mogelijkheid om de claim door te schuiven ontbreekt.1885 
Mogelijk dat de afrekening daardoor ook met minder emoties gepaard zal gaan.1886

15.4.3 Overnemer maakt onjuiste inschatting van de latente 
inkomstenbelastingclaim

Een ander nadeel van een doorschuifregeling is dat de overdrager en de overnemer bij het 
berekenen van de over te nemen latente inkomstenbelastingclaim uitgaan van een te ver-
wachten voortzettingsperiode. Indien echter de overnemer door omstandigheden deze 
periode niet volmaakt, moet hij afrekenen over een hogere claim dan waarmee rekening 
is gehouden bij de berekening van de overnamesom.1887 Hierbij kan het zich overigens 
wreken dat de voortzetter een cumulatie van claims heeft overgenomen (§ 15.4.2). Het is 
de vraag of de overheid ondernemers ertoe moet aanzetten dat zij dergelijke risico’s op 
zich nemen.1888 Jansen kan het zich:1889

‘(...) in elk geval nauwelijks voorstellen dat tussen onafhankelijke derden mas-
saal geruisloos zal worden doorgeschoven. Wie zal immers een nauwelijks op 
juiste waarde te schatten fiscale claim willen overnemen?’

Vanwege het hiervoor beschreven risico is het ook de vraag in hoeverre in geval van een 
externe financiering de doorschuifregeling ertoe zal leiden dat deze externe financiering 
meer eenvoudig kan worden verkregen. Zoals in § 15.2.3 is aangegeven, zal een bank niet 
staan te springen om tot financiering over te gaan indien daarbij het risico wordt gelopen 
dat de voortzetter met een hogere inkomstenbelastingclaim wordt geconfronteerd dan 
waarbij bij de bepaling van de overdrachtsprijs rekening is gehouden.

15.4.4 Vereiste samenwerkingsperiode

15.4.4.1 Inleiding
Het meewerken van de opvolger kan de informatieasymmetrie tussen overnemer en over-
drager doen afnemen, waardoor het risico van een financieringsprobleem afneemt 
(§ 6.5.2). Hierbij wordt er echter van uitgegaan dat de meewerkende toekomstige overne-
mer vol in de onderneming meedraait. Art. 3.63 noch art. 4.17c Wet IB 2001 stelt echter 
eisen aan de kwaliteit van het werknemerschap, zodat in zoverre de bijdrage van de 
gestelde voorwaarden aan het beperken van informatieasymmetrie onvoldoende worden 
geborgd. Zoals in § 15.3 is aangegeven, zou de wetgever naar mijn mening geen nadere 
kwaliteitseisen aan de medeondernemer of de werknemer moeten stellen. Verder zouden 
partijen tot een bedrijfsopvolging moeten kunnen overgaan, zonder dat zij worden gehin-
derd door de driejaarstermijn (§ 15.4.4.2). Het feit dat met het oog op de bedrijfsopvolging 
eerst een samenwerkingsverband moet worden aangegaan, maakt de doorschuifregeling 
bij leven aan een medeondernemer op voorhand niet populair (§ 15.4.4.3).

1885 De afrekening zal dan ook onder de aandacht moeten worden gebracht. Zie ook noot 1591.
1886 Dat afrekening ineens over inkomen waarvoor tot dan toe steeds uitstel van heffing is verleend, 

kan leiden tot weerstand, blijkt wel uit de reacties die de beperking van de doorschuifregeling in 
de aanmerkelijkbelangsfeer bij overlijden heeft opgeroepen.

1887 In gelijke zin Jansen 2005b, § 3.2. Hij geeft verder aan dat het in de praktijk buitengewoon lastig 
is om de juiste waarde van de belastingclaim vast te stellen. Van den Dool meent dat de ervaring 
leert dat de vaststelling van de waarde van de latente belastingverplichting sterk subjectief is 
bepaald en derhalve vatbaar is voor manipulatie. Van den Dool 2009, p. 213.

1888 Voor zover sprake is van een gift loopt de overnemer dit risico niet, behoudens dan dat bij een 
onjuiste inschatting de gift achteraf gezien kleiner dan wel groter is geweest dan ten tijde van de 
gift is verondersteld.

1889 Jansen 2005b, § 3.1.
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15.4.4.2 Vinden van de juiste bedrijfsopvolger
Uit het enquêteonderzoek blijkt dat de driejaarstermijn in de praktijk als het op een na 
belangrijkste knelpunt voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wordt 
beschouwd.1890 Desgevraagd noemt afgerond 17% van de fiscalisten deze voorwaarde in 
hun top-3 aan voorwaarden die voor de praktijk een knelpunt opleveren.1891 Hierbij is het 
opmerkelijk dat de eis dat de overnemer medeondernemer (4%) of werknemer (2%) moet 
zijn als minst belemmerende knelpunt wordt genoemd. Immers, beide eisen zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Hieruit kan worden afgeleid dat met name het feit dat 
men minimaal drie jaar moet samenwerken en dat men drie jaar moet wachten met het 
kunnen realiseren van de bedrijfsopvolging als probleem wordt gezien.1892 De deskundi-
gengroep van de EU acht de samenwerkingsperiode van drie jaar overigens ook bijzonder 
streng.1893

Uit diverse andere onderzoeken blijkt dat het vinden van de juiste bedrijfsopvolger een 
knelpunt vormt in de praktijk (zie uitgebreid § 5.6.4). Art. 3.63 en art. 4.17c Wet IB 2001 
lossen dit probleem niet op. Nog steeds zal de overdrager op zoek moeten naar een poten-
tiële overnemer, die kennelijk lastig te vinden is. Indien dit een medeondernemer of een 
werknemer is, ligt het in de rede dat de overdracht toch aan deze persoon zou hebben 
plaatsgevonden. In zoverre voegt de eis niets toe. Het enige dat art. 3.63 en art. 4.17c Wet 
IB 2001 bewerkstelligen, is dat indien zich een koper ‘van buiten’ aandient, deze opvolger 
vervolgens eerst drie jaar als medeondernemer of als werknemer in de onderneming 
werkzaam moet zijn voordat tot een geruisloze overdracht kan worden overgegaan. De 
verplichte overdracht aan een werknemer of een medeondernemer levert, mede vanwege 
de verplichte samenwerkingsperiode (zie ook § 15.4.4.1) dan ook eerder een belemmering 
op dan dat zij bijdraagt aan het oplossen van het knelpunt op de bedrijfsopvolgingsmarkt. 
De aangebrachte beperking in 2001 (winstsfeer) respectievelijk 2010 (aanmerkelijkbe-
langsfeer) is dan ook geen gelukkige keuze geweest.

Jansen heeft verder vraagtekens gezet bij de behoefte van de praktijk aan een doorschuif-
regeling in de winstsfeer tussen derden:1894

‘Bij mij rijst in dit verband de vraag of er in de praktijk wel zo’n grote behoefte 
bestaat aan een geruisloze overdracht tussen derden. Ik laat mij graag van het 
tegendeel overtuigen, maar zou deze instrumentele visie dan toch veel steviger 
onderbouwd willen zien. Ik durf de stelling wel aan dat aan de problemen in de 
praktijk voldoende tegemoet wordt gekomen als de bestaande doorschuiffacili-
teit wordt gehandhaafd en de familiesfeer wordt uitgebreid tot en met de derde 
graad van de zijlijn. Want hoe zal het in de MKB-praktijk gaan? De ondernemer 
constateert dat zijn gezondheid hem in de steek begint te laten en dat hij zijn 
onderneming wil overdragen. Voor een driejarig samenwerkingsverband ont-
breekt de tijd en vaak zal zo’n onderneming niet voldoende renderen voor twee 

1890 Hierbij is alleen gevraagd naar de driejaarstermijn van art. 3.63 Wet IB 2001, aangezien de door-
schuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer ten tijde van het enquêteonderzoek nog niet was 
ingevoerd.

1891 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.5.3.1. Op de eerste plaats staan de voortzettings-
vereisten (18,42%) en op de derde plaats de rentedragendheid van de betalingsregelingen (16,23%). 
Dat het voortzettingsvereiste als (grootste) knelpunt wordt genoemd bij de toepassing van een 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit, is op zichzelf gezien opmerkelijk. Zie hierover uitgebreid Burgerhart, 
Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.5.3.2.

1892 Overigens is het stellen van een medeondernemerseis en werknemerseis zonder daaraan een ter-
mijn te verbinden een loze eis. Hetzelfde kan overigens worden gezegd van een termijnstelling 
met betrekking tot de samenwerking zonder daarbij kwaliteitseisen te stellen aan de te verrich-
ten werkzaamheden en de omvang daarvan.

1893 Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 41. Zie voor kritiek ook A.M.A. de 
Beer 2010, § 10. Zie ook Van Ovost & Hamelink 2003, § 2.

1894 Jansen 2000, § 4.4. In gelijke zin A.M.A. de Beer 2010, § 10.
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gezinsinkomens. Voor dergelijke overdrachten is de voorgestelde faciliteit geen 
oplossing. Naar ik meen hebben de belangenorganisaties die betrokken zijn 
geweest bij de Commissie-Oort II en het rapport Belastingen bedrijfsleven 21e 
eeuw zich dit onvoldoende gerealiseerd en hebben zij de belangen van hun ach-
terban op dit punt onvoldoende behartigd.’

Met betrekking tot de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer kan hierbij ver-
der nog worden opgemerkt dat deze regeling alleen van toepassing is voor zover sprake is 
van een gift. In de praktijk zal deze faciliteit om die reden veelal binnen de familie worden 
toegepast, zodat de doorschuifregeling in zoverre een beperkt bereik zal hebben. Hier-
door biedt de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer geen oplossing voor het 
feit dat in de praktijk ondernemingen het moeilijk hebben om een geschikte bedrijfsop-
volger te vinden (§ 5.7.4). Heithuis merkt ter zake op:1895

‘(...) dat een doorschuiffaciliteit voor schenking feitelijk alleen zinvol is bij 
bedrijfsopvolgingen in familieverband, want alleen in die kring komen schen-
kingen voor. Aan een willekeurige derde zal niet worden geschonken. Echter, 
uit onderzoek is bekend dat veel bedrijven een opvolgingsprobleem hebben en, 
als zij sowieso al een opvolger kunnen vinden, deze veelal niet afkomstig is uit 
de familiekring. Voor een opvolging van het bedrijf naar een derde zal deze 
nieuwe doorschuiffaciliteit voor schenking dus feitelijk geen nut hebben. Vraag 
is dan waarom een dergelijke doorschuiffaciliteit voor schenking wordt inge-
voerd, wetende dat die een beperkt toepassingsbereik zal hebben (...).’

Van den Dool merkt met betrekking tot het verlenen van een doorschuifregeling op dat 
daardoor de mogelijkheid bestaat dat:1896

‘(...) vermogensbestanddelen niet vrij op de markt komen, doch dat belasting-
plichtigen kiezen voor transacties waarbij gebruik kan worden gemaakt van de 
doorschuiffaciliteit. Immers, alsdan worden vermogensbestanddelen bij voor-
keur vervreemd aan de voor toepassing van de doorschuifregeling kwalifice-
rende personen en vindt geen aanbieding aan de markt plaats.’

Gegeven het voorgaande kan aan de effectiviteit van de doorschuifregelingen bij leven in 
de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer worden getwijfeld.

15.4.4.3 Verplicht aangaan van een samenwerkingsverband
Uit het enquêteonderzoek blijkt dat de fiscalisten in de praktijk weinig voorkeur geven 
aan het gebruik van de doorschuifregeling tijdens leven aan een medeondernemer. Om 
meerdere redenen is daarover aangegeven dat daaruit niet de conclusie kan worden 
getrokken dat de doorschuifregeling dus niet wordt gebruikt.1897 Veeleer lijkt de ‘afkeer’ 
te zijn ingegeven doordat eerst drie jaar een samenwerkingsverband moet worden aange-
gaan. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, noemt afgerond 17% van de fiscaliten de 
samenwerkingseis als belangrijk knelpunt in de praktijk. De voorzichtige conclusie werd 
getrokken dat het moeten aangaan van een driejarig samenwerkingsverband met het oog 
op de toepassing van de doorschuifregeling deze doorschuifregeling op voorhand niet 
populair maakt. Het aangaan van het samenwerkingsverband betekent immers dat al een 
gedeeltelijke bedrijfsopvolging plaatsvindt, terwijl de overdrager zich wellicht eerst nog 
een oordeel wil vormen over de beoogde opvolger.1898 Verder gaat de overnemer bij het 

1895 Heithuis 2009, § 3.1.1.
1896 Van den Dool 2009, p. 213.
1897 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.4.3 onder pt. 1.
1898 De inbreng betekent ook dat een gedeeltelijke staking plaatsvindt. Hierbij kan nog geen gebruik 

worden gemaakt van de doorschuifregeling van art. 3.63 Wet IB 2001, omdat niet is voldaan de 
driejaarstermijn. Wel kunnen de stille reserves worden voorbehouden. Zie ook Rapport Erasmus 
Universiteit/SRA Rotterdam 2003 (Albregtse e.a.), p. 20.
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aangaan van het samenwerkingsverband al delen in de winst. Ook dat kan de overdrager 
ervan weerhouden het samenwerkingsverband aan te gaan. Omgekeerd kan de beoogde 
opvolger het nog te vroeg vinden om al als ondernemer tot de onderneming toe te treden, 
of vindt hij het juist niet meer gewenst dat de oude ondernemer nog blijft delen in de 
resultaten.1899 Verder leidt de eis van medeondernemerschap er feitelijk toe dat er drie 
jaar lang twee kapiteins op één schip zijn. Dit kan in de praktijk tot problemen leiden.1900 
Ten slotte heeft het aangaan van het samenwerkingsverband allerlei civielrechtelijke 
gevolgen, bijvoorbeeld met betrekking tot de aansprakelijkheid. In de literatuur is dan 
ook veelvuldig kritiek geuit op de eis van medeondernemerschap.1901

Overigens is het Ministerie van Economische Zaken in 2000 ervan uitgegaan dat de invoe-
ring van de geruisloze doorschuifregeling in de winstsfeer buiten de familie met ingang 
van 1 januari 2001 zou bijdragen aan de afname van de fiscale knelpunten bij een bedrijfs-
opvolging.1902 Of dit effect is bereikt, is niet bekend. Wel wordt de vereiste samenwer-
kingsperiode door de fiscalisten als groot knelpunt genoemd. In dat opzicht is het de vraag 
of de wijziging van de doorschuifregeling daadwerkelijk heeft bijgedragen aan een 
afname van de fiscale knelpunten.

15.4.5 Voortbestaan niet-rendabele ondernemingen

De doorschuifregeling kan als neveneffect hebben dat niet-rendabele ondernemingen 
worden voortgezet. Jansen vraagt zich naar mijn mening terecht af of ondernemingen die 
blijkbaar alleen maar kunnen voortbestaan als niet met de fiscus wordt afgerekend wel in 
stand moeten blijven.1903 Dit is echter anders indien er andere redenen van algemeen 
belang zijn om de desbetreffende onderneming te laten voortbestaan.1904 Ook zou het 
kunnen dat geen financiering bij een bank kan worden verkregen en dat dit wordt veroor-
zaakt door falen van de financieringsmarkt. In dat geval is ingrijpen door de overheid wel-
licht gewenst, alleen is het om meerdere redenen de vraag of een doorschuifregeling daar-
voor het meest geschikte middel is. Immers, de doorschuifregelingen helpen slechts in 
willekeurige situaties (§ 15.2.5) en kunnen, zoals in de vorige paragrafen is aangegeven, 
leiden tot meerdere negatieve neveneffecten.

15.4.6 Toepassen doorschuifregeling winstsfeer gebaseerd op calculatie?

15.4.6.1 Inleiding
De situatie kan zich voordoen dat het al dan niet toepassen van de doorschuifregeling is 
gebaseerd op calculatie in plaats van dat zich daadwerkelijk liquiditeitsproblemen voor-
doen. Dit zal vooral aan de orde kunnen komen indien de koper en verkoper familie van 
elkaar zijn. Rekening houdend met diverse zakelijke factoren kan worden berekend of de 

1899 Zie ook Warmerdam, die van mening is dat de samenwerkingsperiode een knelpunt vormt en dat 
de geruisloze doorschuiving bijna alleen binnen de familie plaatsvindt. Geen enkele potentiële 
koper accepteert het volgens Warmerdam dat iemand nog drie jaar meedraait. Warmerdam 2003, 
D31.

1900 Zie ook de opmerking van VVD-Kamerlid De Vries gemaakt tijdens de behandeling van het wets-
voorstel in de Tweede Kamer. Handelingen 2000-2001, nr. 20, p. 1558.

1901 Zie voor kritiek o.a. Van Arendonk 2000; Meussen 2000b, § 3.2 en § 3.7; Rapport Erasmus Univer-
siteit/SRA Rotterdam 2003 (Albregtse e.a.), p. 20-23 en Stevens 2004b, p. 113.

1902 Ondernemerschapsmonitor maart 2000, p. 14. Uit onderzoek van het Ministerie van Economische 
Zaken was gebleken dat 8% van de eigenaren van familiebedrijven de fiscaliteit als knelpunt 
noemt, tegenover bijvoorbeeld 21% het vinden van een geschikte opvolger.

1903 Jansen 2000, § 3.
1904 Bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheid om te kunnen voorzien in de eigen voedselvoorziening, 

het behoud van het bestaande landschap in Nederland, of omdat de onderneming bijdraagt aan 
de kwaliteitsverbetering van het milieu of het onderwijs. Of een dergelijk beleid terecht of niet 
terecht wordt gevoerd, maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek (§ 1.4.4). In ieder geval zijn 
de doorschuifregelingen niet specifiek bedoeld voor dit soort situaties.
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overdrager en de overnemer in totaal meer of minder belasting zijn verschuldigd door 
gebruik te maken van de doorschuifregeling of door af te rekenen.1905 De staatssecretaris 
merkt ter zake op:1906

‘Bij het voorgaande merk ik op dat het gebruik van de faciliteit niet altijd het ei 
van Columbus zal zijn. Evenals bij de huidige doorschuiffaciliteit voor de fami-
liesfeer zal het in sommige gevallen de voorkeur verdienen om af te rekenen en 
geen gebruik te maken van de doorschuiffaciliteit.’

Kennelijk vindt de staatssecretaris het niet bezwaarlijk dat het al dan niet gebruikmaken 
van de doorschuifregeling, is gebaseerd op de uitkomst van een calculatie. Brüll daarente-
gen stelt zich de vraag of een op een calculatie gebaseerde doorschuifregeling in overeen-
stemming is met de ratio van de doorschuifregeling.1907

15.4.6.2 Handelen belastingplichtigen naar deze calculatie?
Indien de calculatie leidt tot de uitkomst dat beter kan worden afgerekend in plaats van 
gebruik te maken van de doorschuifregeling, wil dat nog niet zeggen dat belastingplichti-
gen daar ook naar zullen handelen. Uit het enquêteonderzoek blijkt in ieder geval dat er 
een grote voorkeur bestaat voor doorschuiven boven afrekenen.1908 In geval van een 
bedrijfsopvolging bij leven geeft 83% de voorkeur aan doorschuiven en 17% de voorkeur 
aan afrekenen; bij overlijden zijn deze percentages 78 respectievelijk 21.1909 Tegelijkertijd 
geven de fiscalisten met betrekking tot de noodzaak van een doorschuifregeling respec-
tievelijk een betalingsregeling aan een doorschuifregeling iets meer noodzakelijk te vin-
den dan een betalingsregeling. Het verschil aan aangegeven noodzaak tussen beide soor-
ten maatregelen is echter zo klein dat daaruit niet de sterke voorkeur voor toepassing van 
een doorschuifregeling kan worden verklaard. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn 
dat afrekenen met de fiscus (emotioneel) op weerstand stuit en doorschuiven van de claim 
naar de toekomst dan aanlokkelijk klinkt. Indien echter geen zorgvuldige afweging van 
de alternatieven plaatsvindt, kan gemakkelijk een verkeerde keuze worden gemaakt.1910

Het was vooraf overigens mijn verwachting dat in geval van overlijdenswinst de fiscalisten 
meer voorkeur zouden geven aan afrekenen dan aan doorschuiven. De overdrager kan 
namelijk gebruikmaken van het ‘bijzondere tarief’ van art. 25, lid 17, IW 1990, terwijl de 
afschrijvingen bij de opvolger tegen het progressieve tarief te gelde kunnen worden 
gemaakt.1911 De uitkomsten uit het enquêteonderzoek geven echter een volledig tegenge-
steld beeld, terwijl het onder de Wet IB 1964 gebruikelijk was om af te rekenen tegen het 
bijzondere tarief van 20%. Zo stelt Remie:1912

1905 De volgende zakelijke factoren kunnen een rol spelen bij de keuze voor al dan niet afrekenen: de 
hoogte van het door de overdrager en overnemer te betalen IB-tarief, eventuele nog te compense-
ren verliezen bij de overdrager of overnemer, het afschrijvingspotentieel bij de overnemer, het 
feit dat in geval van toepassing van een doorschuifregeling de overnemer niet wordt gezien als 
startende ondernemer, zodat hij mogelijk geen gebruik kan maken van de willekeurige afschrij-
ving, het feit dat bij staking door overlijden geen desinvesteringsbijtelling plaatsvindt, het feit dat 
in geval van overlijden bij afrekening de nominale belastingclaim op de nalatenschap in minde-
ring kan worden gebracht in plaats van de latente belastingclaim en ten slotte de invloed van de 
vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting op de in aftrek te brengen IB-claim indien wordt 
doorgeschoven. Zie uitgebreid Doornebal 2005.

1906 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 21.
1907 Brüll 1966, p. 238.
1908 Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.3.2.
1909 Niet alle respondenten hebben deze vraag beantwoord, zodat niet volledig op 100% wordt uitge-

komen.
1910 Stevens 2004b, p. 109.
1911 Bovendien is art. 25, lid 17, IW 1990 aan geen enkele voorwaarde verbonden, tenminste geen 

andere dan dat sprake moet zijn van overlijdenswinst als bedoeld in art. 3.58, lid 1, Wet IB 2001.
1912 Remie 1986, § 4.1.
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‘De consequenties van het als ondernemer sterven zijn aantrekkelijk, hoe para-
doxaal dat ook klinkt.’

Uit het enquêteonderzoek blijkt dus dat adviseurs deze voorkeur niet aan de dag leggen 
ten aanzien van het gebruik van art. 25, lid 17, IW 1990. Hiervoor kunnen diverse redenen 
bestaan.1913 Het is ten eerste mijn praktijkervaring dat adviseurs veelal niet op de hoogte 
zijn van art. 25, lid 17, IW 1990. Desgevraagd geeft men veelal aan dat voor 1 januari 2001 
in geval van overlijden per definitie werd gekozen voor afrekenen (tegen het toenmalige 
tarief van 20%), waar dat na die datum niet meer het geval is omdat er geen bijzonder 
tarief meer zou bestaan. Er bestaat effectief echter nog wel een bijzonder tarief, alleen zit 
het verscholen in een uitstelfaciliteit, hetgeen geen goed lijkt te doen aan het doelbereik 
van de regeling.1914 Ten tweede heeft art. 25, lid 17, IW 1990 als belangrijk nadeel dat het 
bijzondere tarief niet ‘hard’ is.1915 De omvang van het tarief is immers afhankelijk van het 
rendement dat de belastingplichtige op zijn vermogen zal gaan behalen. Hierdoor kan de 
adviseur de belastingplichtige geen overzichtelijke keuze aanbieden.1916 Ten derde heeft 
ook de voormalige stakingsvrijstelling een aanmerkelijke versobering ondergaan. Ten 
vierde zou het kunnen dat belastingplichtigen, vooral de oude generatie, het niet prettig 
vinden om een schuld (aan de Belastingdienst) te hebben.1917 Het is dan ook om meerdere 
redenen wenselijk dat als de wetgever gebruik wil maken van een bijzonder tarief, hij dit 
bijzondere tarief opneemt in de Wet IB 2001, waar het ook ten principale thuishoort.1918

15.4.7 Doorschuifregeling in aanmerkelijkbelangsfeer leidt tot oneindig uitstel

Aangezien in de aanmerkelijkbelangsfeer geen inhaal plaatsvindt ter zake van de overge-
nomen aanmerkelijkbelangclaim, heeft de doorschuifregeling feitelijk tot gevolg dat voor 
zover de claim ziet op ondernemingsvermogen deze claim tot in het oneindige kan wor-
den doorgeschoven. Hierdoor nadert de contante waarde van de inkomstenbelastingclaim 
de nul. In § 15.2.4 hiervoor is reeds aangegeven dat dit in strijd komt met de redelijke 
belastingheffing.1919

15.4.8 Conclusie

In deze paragraaf is onderzocht of de doorschuifregelingen negatieve neveneffecten tot 
gevolg hebben. Er lijken zich diverse negatieve neveneffecten te kunnen voordoen, zoals 
het ‘oproepen van weerstand’ bij de ondernemer die uiteindelijk over de (cumulatie van) 
claim(s) moet afrekenen, hetgeen mogelijk gevolgen heeft voor zijn subjectieve prijsstel-
ling, het in stand houden van niet-rendabele ondernemingen en het opzadelen van de 
opvolger met een claim waarbij hij het risico loopt dat hij daar – achteraf bezien – onvol-

1913 Zie ook Burgerhart, Hoogeveen & Egger maart 2009, § 4.4.3 onder pt. 5.
1914 Althans voor zover de betalingsregeling (niet) wordt gebruikt om de bedrijfsopvolging te facilië-

ren. In hoeverre van de maatregel wel gebruik wordt gemaakt in gevallen waarin de objectieve 
onderneming wordt gestaakt, is mij niet bekend.

1915 Dit geldt ook voor art. 25, lid 18 en 19, IW 1990 (overdracht winstsfeer tegen schuldigerkenning).
1916 Een principieel nadeel is dat het tarief tussen belastingplichtigen verschillend zal zijn, omdat het 

feitelijke tarief afhankelijk is van het te behalen rendement.
1917 Zie ook Ceelen 2008 (interview opgenomen in bijlage III).
1918 Een andere oplossing is het geven van een betalingskorting zoals ook wordt gegeven in het geval 

een voorlopige aanslag in één keer wordt betaald. Bij de invoering van de afrekeningsfictie in 
1950 was in deze mogelijkheid voorzien. De belasting kon in vijf jaarlijkse termijn worden 
betaald, of in één keer. In het laatste geval werd een korting van 8% verleend, hetgeen overeen-
komt met 4% per jaar over de vervroegd betaalde belasting. Een en ander was opgenomen om uit-
voeringstechnische redenen. Kamerstukken II, 1948-1949, 1251, nr. 8, p. 37.

1919 Zie ook Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 4, p. 6. Redactie Vakstudie Nieuws geeft ter zake 
aan dat de heffing over de aanmerkelijkbelangclaim door middel van de voormalige doorschuif-
faciliteit bij overlijden tot in de verre toekomst kon worden uitgesteld. Redactie Vakstudie 
Nieuws in haar aantekening bij Kamerstukken II, 2009-2010, 32 129, nr. 3, V-N 2009/46.6.
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doende voor is gecompenseerd. De eis dat de overnemer minimaal drie jaar medeonder-
nemer en/of werknemer moet zijn, werkt verder contraproductief met betrekking tot het 
oplossen van het probleem van het vinden van een goede bedrijfsopvolger. Uit het enquê-
teonderzoek blijkt dat vooral de samenwerkingseis als een groot knelpunt wordt ervaren. 
Ten slotte is onderzocht of het toepassen van de doorschuifregeling is gebaseerd op calcu-
latie in plaats van op het aanwezig zijn van liquiditeitsproblemen. Gegeven het feit dat 
weinig gebruik wordt gemaakt van art. 25, lid 17, IW 1990 (renteloos uitstel bij overlij-
den), lijkt dit laatste zich niet echt voort te doen, terwijl onder de Wet IB 1964 vaker werd 
gekozen voor afrekening bij overlijden vanwege het bijzondere overlijdenstarief van 20%.

15.5 IS DE DOORSCHUIFREGELING PROPORTIONEEL DOELMATIG?

Aangezien de wetgever tracht een mogelijk liquiditeitsproblemen op te lossen, ligt het 
niet voor de hand om gebruik te maken van een doorschuifregeling. Een liquiditeitspro-
bleem dwingt niet tot de invoering van een doorschuifregeling maar tot een kredietfacili-
teit.1920 Tijdens de parlementaire behandeling is daarover door Kamerlid Vendrik de vol-
gende vraag gesteld:1921

‘Het punt van de Raad van State is dat de regeling, zoals die nu luidt, eigenlijk 
onvoldoende aansluit bij het probleem dat je ermee wilt oplossen, namelijk een 
liquiditeitsprobleem. Zowel de Commissie-Oort 2 als het onderzoek dat op dit 
punt is gedaan, dragen eigenlijk onvoldoende materiaal aan op grond waarvan 
kan worden gesteld dat de vormgeving die de staatssecretaris voorstelt precies 
aanluit bij dat liquiditeitsprobleem dat wij allen wensen op te lossen. Op dat 
punt blijven wij dus een aantal vraagtekens zetten bij het karakter van de door-
schuifregeling die de staatssecretaris nu voorstelt. Hoewel het op zich wel sym-
pathiek is dat de regeling verruimd wordt en dat ook niet-familieleden als het 
ware in aanmerking komen voor deze doorschuifregeling, blijft voor ons de 
vraag of die niet beter kan worden gericht op de oplossing van het probleem 
waarom het ons te doen is, namelijk het liquiditeitsprobleem. Ik vraag dus kort-
heidshalve maar naar een verdiepte reactie van de staatssecretaris op de kritiek 
van de Raad van State.’

Zover ik heb kunnen nagaan, heeft de staatssecretaris geen antwoord gegeven op de 
gestelde vraag. De vraag van Vendrik geeft echter wel precies aan waar de crux zit: 
waarom zou een doorschuifregeling bijdragen aan het oplossen van het mogelijke liqui-
diteitsprobleem? Een betalingsregeling is, zoals al eerder aangegeven in § 11.5.2.3, naar 
haar aard van de fiscale faciliteiten de meest gerede oplossing om mogelijke liquiditeits-
problemen weg te nemen.1922 Hierbij kan het beste worden gekozen voor een niet-belas-
tinggerelateerde kredietfaciliteit (§ 13.7).

15.6 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar de effectiviteit en doelmatigheid van de door-
schuifregelingen in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer. Gebleken is dat het tref-
fen van een doorschuifregeling in zijn algemeenheid geen effectief middel is. Hierbij is 
ten eerste van belang dat de doel-middelrelatie niet zonder meer vaststaat. Uitgangspunt 

1920 Jansen vraagt zich ter zake van art. 3.63 Wet IB 2001 af waarom de continuïteit van de onderne-
ming wordt verbeterd als de fiscus als financier wordt gebruikt in plaats van een bank. Jansen 
2000, § 3. Zie ook § 11.5.2.3.

1921 Handelingen 2000-2001, nr. 19, p. 1460.
1922 Overigens bestaan er zowel in de winstsfeer als in de aanmerkelijkbelangsfeer reeds betalingsre-

gelingen in geval van een overdracht bij leven van een onderneming respectievelijk aanmerke-
lijkbelangaandelen tegen schuldigerkenning (art. 25, lid 18 en 19 (winstsfeer) en lid 9 (aanmerke-
lijkbelangsfeer), IW 1990). De wetgever ziet dus zelf ook heil in een dergelijke oplossing. Niet valt 
in te zien waarom er daarnaast ook nog doorschuifregelingen zouden moeten bestaan.
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is dat de inkomstenbelastingclaim die op een onderneming of op de aandelen rust, geen 
invloed heeft op de objectieve waarde van die onderneming of die aandelen en dus ook 
niet op de financiering van de bedrijfsovername. De inzet van een doorschuifregeling ter 
voorkoming van liquiditeitsproblemen is vervolgens een principieel onjuist middel, 
omdat het effect van de doorschuifregeling gerelateerd is aan de omvang en aard van de 
stille reserves. Dit betekent dat de doorschuifregeling geen uitkomst biedt in situaties 
waarin er geen stille reserves zijn, en indien zij er wel zijn, het effect willekeurig is. Boven-
dien is het beoogde financieringsvoordeel minder mooi dan het lijkt. Dit is ten eerste het 
geval omdat de jaarwinst na toepassing van de doorschuifregeling hoger zal zijn dan wan-
neer niet zou zijn doorgeschoven. Een nadeel van de doorschuifregeling kan ten tweede 
zijn dat de overnemer door omstandigheden de verwachte voortzettingsperiode niet vol-
maakt en moet afrekenen over een hogere claim dan waarmee rekening is gehouden bij 
de berekening van de overnamesom. Vanwege de hiervoor genoemde hogere jaarwinst en 
het beschreven risico is het overigens ook de vraag in hoeverre in geval van een externe 
financiering een doorschuifregeling ertoe zal leiden dat deze externe financiering meer 
eenvoudig kan worden verkregen. In de literatuur wordt dan ook aangegeven dat de door-
schuifregeling vrijwel alleen binnen de familie wordt toegepast. Verder hebben de door-
schuifregelingen een beperkt bereik vanwege de verplichte samenwerkingsperiode en 
vanwege het feit dat de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer alleen kan wor-
den toegepast in geval van een schenking. Ten slotte kan de eis dat per se moet worden 
overgedragen aan een werknemer of medeondernemer belemmerend werken op het vin-
den van een geschikte bedrijfsopvolger.

De maatregel is evenmin proportioneel doelmatig. Een niet-belastinggerelateerde krediet-
faciliteit kan de mogelijke financieringsproblemen meer gericht wegnemen. Deze regelin-
gen hebben niet alleen als voordeel dat meer wordt aangesloten bij de draagkracht van 
een belastingplichtige, maar tevens dat economische negatieve neveneffecten die aan de 
doorschuifregelingen kleven, worden voorkomen. Bovendien wordt de belastingdruk dan 
niet afgewenteld op medeburgers.

In hoofdstuk 10 is reeds geconcludeerd dat de noodzaak voor het treffen van een door-
schuifregeling evenmin vaststaat. Een en ander leidt tot de conclusie dat de doorschuifre-
gelingen moeten worden afgeschaft.
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16 Effectiviteit beoordeeld aan de hand van het model 
Altman

16.1 INLEIDING

In hoofdstuk 13 is onder andere het standpunt ingenomen dat het gevoerde fiscale 
bedrijfsopvolgingsbeleid niet effectief is omdat de meeste en ruimste faciliteiten worden 
verleend voor de bedrijfsopvolgingen die, beoordeeld vanuit de te financieren koopsom, 
worden geconfronteerd met de laagste financieringslast. In dit hoofdstuk wordt aan de 
hand van een simulatieonderzoek nader onderzocht of dit standpunt juist is. Voor twee 
fictieve casussen is onderzocht wat het effect is van de overdracht, de belastingheffing 
daarover en de inzet van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op de financiële positie 
van de onderneming.1923 Doel van het onderzoek is dus om te bepalen of de overheid de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten inzet voor die overdrachten die dat vanuit de te financieren 
overdrachtsprijs bezien het meest nodig hebben.

Voor de beoordeling van de effectiviteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zal de 
financiële positie van de onderneming voorafgaand aan de bedrijfsopvolging worden ver-
geleken met de financiële positie van de onderneming na de bedrijfsoverdracht. De te 
onderzoeken bedrijfsopvolgingsvarianten zijn de verkoop (tegen schuldigerkenning), de 
schenking en de vererving. Voor deze bedrijfsopvolgingsvarianten is een vergelijking 
gemaakt tussen de situatie waarin geen gebruik wordt gemaakt van de fiscale faciliteiten 
en de situatie waarin dat wel het geval is. Aan de hand van die vergelijking kunnen voor 
de diverse bedrijfsopvolgingsvarianten de genoemde effecten op de financiële positie van 
de onderneming worden bepaald.

De vergelijking van de financiële positie van de onderneming heeft plaatsgevonden aan 
de hand van het financieringsmodel van Altman. Met behulp van dit model is het moge-
lijk op basis van de financiële kengetallen van de onderneming te voorspellen in hoeverre 
de kans bestaat dat de onderneming in de komende twee jaar failliet zal gaan. De uitkomst 
van het model, het faillissementsrisico, wordt uitgedrukt in een Z-score. De waarde van 
de Z-score geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de onderneming in de komende twee 
jaar failliet zal gaan (zie nader § 16.2). Door de diverse Z-scores van de drie genoemde vari-
anten met elkaar te vergelijken, kan een oordeel worden gevormd over de mate waarin 
een bepaalde overnamevariant van invloed is op de financiële positie van de onderneming 
en wat vervolgens het effect van de belastingheffing en de toepassing van de fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is op het toekomstperspectief van de onderneming. Op deze 
wijze kan worden beoordeeld in hoeverre de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten er 
daadwerkelijk voor zorgen dat die bedrijfsopvolgingen worden gefacilieerd die dat het 
meest nodig hebben.

In § 16.2 zal het financieringsmodel van Altman worden besproken. Vervolgens wordt in 
§ 16.3 kort aangegeven welke uitgangspunten en aannames ten grondslag hebben gelegen 

1923 Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Vernooij en eerder gepubliceerd in Hoogeveen & 
Vernooij 2010. Zie ook Zie Vernooij 2007.

Hoogeveen.book  Page 473  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



474 Effectiviteit beoordeeld aan de hand van het model Altman

aan de berekening van de diverse Z-scores.1924 In § 16.4 worden de onderzoeksresultaten 
weergegeven, waarbij enige conclusies zullen worden getrokken. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een conclusie in § 16.5.

16.2 MODEL ALTMAN

De Amerikaanse onderzoeker Altman is een van de eerste onderzoekers die onder een 
groep Amerikaanse private ondernemingen onderzoek heeft gedaan naar het voorspellen 
van faillissementen.1925 Met behulp van het daaruit ontwikkelde financieringsmodel kan 
voor deze ondernemingen het faillissementsrisico worden bepaald. De uitkomst van het 
model wordt uitgedrukt in de zogenoemde Z-score. De waarde van deze Z-score geeft aan 
hoe waarschijnlijk het is dat de onderneming in de komende twee jaar failliet zal gaan.1926

De Z-score van private ondernemingen is het gewogen gemiddelde van de volgende finan-
ciële kengetallen:1927

• (Werkkapitaal/totale activa) 0,717
• (Ingehouden winst/totale activa) 0,847
• ([Nettowinst + interest + belastingen]/totale activa) 3,107
• (Markwaarde eigen vermogen/marktwaarde vreemd vermogen) 0,420
• (Omzet/totale activa) 0,998

Bij een Z-score van 2,90 of hoger is een naderend faillissement van de onderneming zeer 
onwaarschijnlijk. Bij een Z-score tussen de 1,23 en 2,90 bevindt het faillissementsrisico 
van de onderneming zich in het grijze gebied en is een nadere analyse nodig. Een Z-score 
van 1,23 of minder geeft aan dat het waarschijnlijk is dat de onderneming binnen twee 
jaar failliet zal gaan.1928

Het model spruit voort uit het model dat Altman reeds in 1968 ontwikkelde ter voorspel-
ling van faillissementen voor beursgenoteerde industriële ondernemingen. Bij de ontwik-
keling van het model voor andere typen ondernemingen is gebruikgemaakt van data uit 
de periode 1946-1965 en bovendien van de data van de destijds geselecteerde industriële 
ondernemingen.1929 In zoverre kan worden afgevraagd of het model – nog – accuraat 
genoeg werkt voor andere ondernemingen dan industriële ondernemingen. Grice & 
Ingram concluderen bijvoorbeeld dat het model minder geschikt is om te gebruiken voor 
niet-industriële ondernemingen en dat het model aanpassing behoeft omdat de huidige 
tijd verschilt van de periode waarin het onderzoek is verricht.1930 De bandbreedten in de 
gehanteerde parameters zijn volgens de onderzoekers te ruim. Siau stelt dan ook dat de 
voorspellingskracht van een model afneemt naarmate het wordt toegepast in perioden 
die verder afliggen van de periode waarin het model is ontwikkeld.1931 Ook is een model 

1924 Het Excel-model is te raadplegen via http://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/
?anr=987352.

1925 Altman & Hotchkiss 2006, p. 238-239.
1926 Hoewel er andere modellen zijn voorgesteld en onderzocht, is het model van Altman de meest 

geciteerde en het meest gebruikte model. Zie Grice & Ingram 2001, p. 53, noot 1. Voor Nederlands 
onderzoek ter zake kan worden gewezen op Pompe & Bilderbeek 2000.

1927 Altman & Hotchkiss 2006, p. 240-246. Voor de berekening van de Z-score van een beursgenoteerde 
onderneming hanteert Altman andere wegingsfactoren voor de vijf genoemde financiële kenge-
tallen en de daarmee samenhangende kritieke Z-scores dan voor niet-beursgenoteerde onderne-
mingen.

1928 Altman & Hotchkiss 2006, p. 246.
1929 Zie over de ontwikkeling van het model uitgebreider Siau 2009, p. 19-22.
1930 Grice & Ingram 2001.
1931 Siau 2009, p. 23. Dat dit niet steeds het geval hoeft te zijn, blijkt uit ander onderzoek onder 

Griekse beursgenoteerde ondernemingen in de periode 2002-2008. Voor die ondernemingen en 
die periode blijkt het model Altman wel goed te presteren. Gerantonis, Vergos & Christopoulos 
2009.
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dat is ontwikkeld in een bepaald land, zoals het model van Altman, niet zomaar zonder 
aanpassingen, toepasbaar in een ander land. Een bepaalde Z-score kan bijvoorbeeld in het 
ene land aanvaardbaar zijn, terwijl dezelfde score in een ander land als een ernstige waar-
schuwing moet worden opgevat. Dat wordt volgens Siau bijvoorbeeld veroorzaakt door 
het feit dat boekhoudregels tussen landen verschillen, maar ook door verschillen van 
meer institutionele aard, zoals de rol die banken en aandelenmarkten spelen bij de finan-
ciering van ondernemingen, de specifieke eigendomsstructuren van ondernemingen, ver-
schillen in fiscaal recht en vennootschapsrecht en faillissementswetgeving.1932

Ondanks bovenstaande kanttekeningen wordt het model ook in het huidige tijdsgewricht 
nog steeds gebruikt voor de voorspelling van het faillissement en andere stressvolle finan-
ciële situaties.1933 Voor dit onderzoek is verder van belang dat het model ook wordt inge-
zet voor andere doeleinden dan het voorspellen van faillissementen. Commerciële ban-
ken hanteren het model als onderdeel van hun periodieke beoordeling van de uitstaande 
leningen en investeringsbanken gebruiken het als tool in hun aandelen- en portefeuille-
analyses. Het model wordt verder gebruikt als ‘management decision tool’ en als analyse-
instrument voor accountants om te beoordelen of het zinvol is om de onderneming voort 
te zetten.1934 Uit het hiervoor genoemde onderzoek van Grice & Ingram blijkt dat het 
model voor deze doeleinden – met de hiervoor aangebrachte kanttekeningen – kan wor-
den gebruikt, ook al is het daarvoor niet speciaal ontwikkeld. Van belang is in ieder geval 
dat het model met ‘common sense’ wordt gebruikt, rekening houdend met het land, het 
type onderneming en het tijdsgewricht. Zo nodig moeten de parameters worden aange-
past aan de omstandigheden van het geval.1935 Verder moet bij het gebruik van het model 
niet worden vergeten dat ook andere factoren dan alleen de financiële ratio’s van invloed 
zijn op de kans dat de onderneming failliet zal gaan. Hierbij kan worden gedacht aan wij-
zigingen in de algemene macro-economische situatie, in de marktverhoudingen binnen 
de bedrijfssector waarin de onderneming opereert, wijzigingen op het vlak van technolo-
gische ontwikkelingen en bijvoorbeeld de kwaliteit en de ervaring van het manage-
ment.1936

In dit hoofdstuk gaat het mij niet om het voorspellen van een faillissement van een onder-
neming. Uitgangspunt zijn twee gezonde fictieve ondernemingen (zie § 16.3). Deze fic-
tieve ondernemingen worden ofwel verkocht (tegen schuldigerkenning) ofwel geschon-
ken ofwel gaan door vererving over. Onderzocht wordt wat het effect is van deze varian-
ten op de financieringspositie van de onderneming. Het gaat daarbij om de relatieve 
effecten en de relatieve verschillen in de drie opvolgingsvarianten. Naar mijn mening kan 
het model worden gebruikt voor dat doel.

16.3 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK

1. Om de effectiviteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te kunnen beoordelen, 
is voor de drie genoemde overnamevarianten (verkoop, schenking en vererving) de 
financiële positie van de onderneming, in termen van de Z-score van Altman, vooraf-
gaand aan de bedrijfsopvolging vergeleken met de Z-score van diezelfde onderneming 
direct na het afronden van de overdracht.

1932 Siau 2009, p. 24.
1933 Grice & Ingram 2001, p. 53 en de daar aangehaalde literatuur. Zie ook Gerantonis, Vergos & 

Christopoulos 2009 en Siau 2009. Voor Nederlands onderzoek naar de ontwikkeling van een 
model ter voorspelling van faillissementen wordt verwezen naar Pompe & Bilderbeek 2000.

1934 Grice & Ingram 2001. Zie ook Siau 2009, p. 5.
1935 Siau 2009, p. 24.
1936 Siau 2009, p. 4.
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2. Er is uitgegaan van een IB-onderneming en een AB-onderneming die voorafgaand aan 
de bedrijfsopvolging een gezonde Z-score van 3,20 hebben.1937 De twee ondernemin-
gen lopen dus voorafgaand aan de bedrijfsopvolging geen risico om failliet te gaan.1938 
Voor het overige is de Z-score van 3,20 willekeurig gekozen, in zoverre dat mij geen 
gegevens ter beschikking staan over de vermogens- en financieringspositie van de 
gemiddelde MKB-onderneming, voor zover deze al bestaat.1939 Er zullen zowel onder-
nemingen bestaan met een lagere als met een hogere Z-score dan 3,20. Hierdoor kun-
nen geen algemene uitspraken worden gedaan over het effect van de belastingheffing 
ter zake van een bedrijfsopvolging en het effect van de faciliteiten daar weer op. Het 
gaat mij in dit onderzoek dan ook om het relatieve effect van de te financieren koop-
som, de belastingheffing en de faciliteiten op de financieringspositie van de onderne-
ming in de diverse bedrijfsopvolgingsvarianten.

3. De schenk- of erfbelasting die ten laste van de bedrijfsopvolger wordt geheven, is 
beschouwd als de te financieren koopsom voor het ondernemingsvermogen. De 
inkomstenbelasting heeft geen invloed op de waarde van de onderneming en daarmee 
ook niet op de koopsom voor de onderneming.1940 Alleen als aan de overdrager een 
faciliteit wordt verleend en het voordeel dat de overdrager daardoor heeft op enigerlei 
wijze ook aan de overnemer ten goede komt, heeft deze faciliteit wel effect op de finan-
cieringspositie van de onderneming. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
toepassing van een doorschuifregeling.

4. Om nader inzicht te verschaffen in de cijfermatige analyse zijn hieronder de bij de 
berekening gehanteerde uitgangspunten opgenomen:
• De waarde van de IB-onderneming bedraagt € 350.000. De waarde van de aandelen 

(hierna: AB-onderneming) € 2 miljoen.
• De waarde van de goodwill en de overige stille reserves samen bedraagt de helft van 

de ondernemingswaarde (IB-onderneming € 175.000, AB-onderneming € 1 miljoen). 
De AB-onderneming bezit uitsluitend ondernemingsvermogen.

• Van die meerwaarden is 20% toegerekend aan de stille reserve van het pand en de 
resterende 80% van de meerwaarden is als goodwill aangemerkt.

• Er is gerekend met de tarieven, vrijstellingen en vrijstellingspercentages zoals deze 
gelden voor het jaar 2010. Er is geen rekening gehouden met eventuele heffingskor-
tingen.

• Bij de berekening van de latente belastingclaims is in alle overnamevarianten ervan 
uitgegaan dat de bedrijfsopvolger de onderneming gedurende vijftien jaar voortzet.

• De verkrijgingsprijs van het aanmerkelijkbelangpakket bedraagt € 18.000.
• De afschrijvingstermijn voor vaste activa bedraagt twintig jaar en de afschrijvings-

termijn voor goodwill bedraagt tien jaar.
• In de overnamevarianten tegen schuldigerkenning van de overnamesom wordt de 

overnamesom in tien gelijke jaarlijkse termijnen aan de overdrager voldaan.
• Zowel bij de externe bankfinanciering als in de overnamevarianten waarbij de 

onderneming wordt verkocht tegen schuldigerkenning van de overdrachtsprijs is 
gerekend met een samengestelde interest van 6%. Bij de berekeningen is er verder 

1937 De waarde going concern is hoger dan de liquidatiewaarde, zodat de vrijstelling voor de schenk- 
en erfbelasting over het verschil tussen deze twee waarden buiten het onderzoek is gebleven.

1938 Indien het op voorhand waarschijnlijk is dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt 
door de financiering van de overnamesom en de verschuldigde belasting zullen financiers, gezien 
de daarmee verband houdende risico’s, niet of slechts onder zeer strikte voorwaarden bereid zijn 
om de bedrijfsoverdracht te financieren. Daarnaast zal de beoogde bedrijfsopvolger ook minder 
genegen zijn de ondernemingsactiviteiten voort te zetten als vanuit economisch oogpunt voor 
het voortbestaan van de onderneming moet worden gevreesd.

1939 In onderzoeken heeft veelal de beursgenoteerde onderneming centraal gestaan. Inmiddels wordt 
steeds meer aandacht besteed aan de MKB-onderneming. Zie voor een kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek naar de financierbaarheid van de MKB-onderneming RZO 2003 (Duffhues).

1940 Alleen in een verervingssituatie kan dit anders liggen. Zie § 16.4.5.1.
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van uitgegaan dat dit rentepercentage over de overnameschuld ook als disconte-
ringsvoet geldt.

• Om het effect van de financiering van de ‘economische’ overnamesom tot uitdruk-
king te kunnen brengen, is bij de bedrijfsopvolgingsvarianten van de AB-onderne-
ming de financiering van de overnamesom voor het aanmerkelijkbelangpakket in 
privé als ‘fictieve’ schuld van de bv meegenomen.

• Aangezien een bedrijfsopvolger veelal niet in staat zal zijn de gehele overnamesom 
extern te financieren, is ervan uitgegaan dat de overnemende partij de ‘economi-
sche’ overnamesom in alle onderzochte varianten voor 2/3 deel met vreemd vermo-
gen financiert en voor 1/3 deel met eigen vermogen.1941

• Er is geen rekening gehouden met de overdrachtsbelasting die de bedrijfsopvolger 
verschuldigd zou kunnen zijn bij de overdracht van de in het ondernemingsvermo-
gen begrepen onroerende zaken.

• Bij de berekening van de Z-score van Altman is gerekend met de ‘werkelijke waarde’ 
van de onderneming respectievelijk de aandelen, ook als gebruik is gemaakt van 
een doorschuifregeling. De berekende Z-scores zijn hierdoor gebaseerd op de wer-
kelijkheid en niet op fiscale boekwaardes. Bij de berekening van de fiscale afschrij-
vingslasten en de daarmee verband houdende (latente) belastingschuld van de 
bedrijfsopvolger is wel rekening gehouden met het al dan niet toepassen van de fis-
cale doorschuiffaciliteiten in de inkomstenbelasting.

• Ten slotte is ten behoeve van de berekening van de diverse Z-scores 50% van de 
winst na belastingen als ingehouden winst aangemerkt.1942

16.4 ONDERZOEKSRESULTATEN

16.4.1 Inleiding

In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten besproken. In § 16.4.2 zijn de Z-scores 
van de diverse varianten in tabelvorm opgenomen. In § 16.4.3 t/m 16.4.5 worden de onder-
zoeksresultaten besproken in geval van verkoop, schenking respectievelijk vererving. 
Voor de volledigheid zijn ook de Z-scores opgenomen bij een 100% financiering met 
vreemd vermogen.

1941 Uit het onderzoek van Duffhues blijkt dat het gemiddeld eigen vermogen van een MKB-onderne-
ming 33,8% bedraagt. RZO 2003 (Duffhues), p. 66. Voor de volledigheid zijn in de tabellen ook de 
uitkomsten opgenomen indien de koopsom volledig wordt gefinancierd. Met betrekking tot een 
verkoop ligt een 100%-financiering niet direct voor de hand. Alsdan kunnen de kosten van de 
financiering zo hoog zijn dat het voor koper niet meer mogelijk is om de onderneming rendabel 
voort te zetten. Indien deze koper de enige gegadigde is voor de onderneming, zou de financiering 
dan een neerwaarts effect kunnen hebben op de overnamesom. Ter zake van de heffing van 
schenk- en erfbelasting kan een volledige financiering met vreemd vermogen van de verschul-
digde belasting wel reëel zijn.

1942 In het RZO-onderzoeksrapport van Duffhues is als werkhypothese verondersteld dat minimaal 
80% van de nettowinst van alle MKB-ondernemingen wordt ingehouden, RZO 2003 (Duffhues), p. 
61. Mede gezien de inkomensbehoefte van de MKB-ondernemers lijkt een dergelijke waarde van 
de inhoudingsquote aan de hoge kant. Overigens zij opgemerkt dat de Z-score bij een inhoudings-
quote van 0,8 in de uitgangssituatie met 0,05 punt toeneemt, terwijl de Z-score na de bedrijfsover-
dracht in dezelfde verhouding toeneemt. Het effect van een hogere inhoudingsquote op de Z-
score is daarmee relatief beperkt.
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16.4.2 Uitkomsten Z-scores en eerste conclusies

16.4.2.1 Z-scores in tabelvorm

Tabel 16.4-1 IB-onderneming Altman Z-score na overdracht

Tabel 16.4-2 AB-onderneming Altman Z-score na overdracht

IB-onderneming; Z-score vooraf 3,20 1/3 eigen vermogen 
en 2/3 vreemd ver-
mogen

100% vreemd 
vermogen

1. Verkoop zonder faciliteiten 1,43 1,28

2. Verkoop tegen schuldigerkenning en art. 25, 
lid 18, IW 1990

1,46 1,31

3. Verkoop met art. 3.63 Wet IB 2001 1,61 1,45

4. Schenking aan kind zonder faciliteiten 2,34 2,14

5. Schenking aan kind met art. 3.63 Wet IB 2001 
zonder art. 35b SW 1956

2,81 2,68

6. Schenking aan kind met art. 3.63 Wet IB 2001 
en art. 35b SW 1956

3,16 3,16

7. Schenking aan werknemer zonder faciliteiten 1,93 1,72

8. Schenking aan werknemer met art. 3.63 Wet 
IB 2001 zonder art. 35b SW 1956

2,51 2,31

9. Schenking aan werknemer met art. 3.63 Wet 
IB 2001 en art. 35b SW 1956

3,16 3,16

10.Vererving aan kind zonder faciliteiten 1,95 1,74

11.Vererving aan kind zonder art. 3.62 Wet IB 
2001, zonder art. 25, lid 17, IW 1990 en met art. 
35b SW 1956

2,15 1,93

12.Vererving aan kind met art. 25, lid 17, IW 1990 
en art. 35b SW 1956

2,43 2,24

13.Vererving aan kind met art. 3.62 Wet IB 2001, 
zonder art. 35b SW 1956

2,83 2,70

14.Vererving aan kind met art. 3.62 Wet IB 2001 
en art. 35b SW 1956

3,16 3,16

AB-onderneming; Z-score vooraf 3,20 1/3 eigen vermogen 
en 2/3 vreemd ver-
mogen

100% vreemd 
vermogen

1. Verkoop zonder faciliteiten 1,79 1,63

2. Verkoop tegen schuldigerkenning met art. 25, 
lid 9, IW 1990

1,82 1,66

3. Schenking aan kind zonder faciliteiten 2,58 2,39

4. Schenking aan kind met art. 4.17c Wet IB 2001 
en art. 35b SW 1956

2,82 2,67

Hoogeveen.book  Page 478  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Effectiviteit beoordeeld aan de hand van het model Altman 479

16.4.2.2 Eerste conclusies
Uit de uitkomsten blijkt dat in de onderzochte twee casussen bij geen enkele overdrachts-
variant de kritieke grens van 1,23 wordt overschreden indien de overname voor 2/3 met 
vreemd vermogen wordt gefinancierd.1943 In die zin zijn faciliteiten voor deze gevallen 
niet noodzakelijk, zij het dat de koper van de IB-onderneming met een Z-score van 1,43 
wel in de buurt komt van de kritieke grens. Aangezien met twee fictieve casussen is 
gewerkt met een Z-score van 3,20 als vertrekpunt, kan niet worden gesteld dat de kritieke 
grens in de praktijk nooit zal worden doorbroken. Wat wel uit het onderzoek kan worden 
afgeleid, is dat de verkoopvariant steeds zal leiden tot de laagste Z-score, in welke uit-
gangspositie de onderneming zich ook bevindt.1944 Deze uitkomst mag aan de ene kant 
weinig verrassend worden genoemd. Immers, de koper komt per definitie voor de hoogste 
financieringslast te staan. Aan de andere kant is het in het licht van de bestaande fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wel opvallend aangezien het niet de koper is aan wie de 
grootste faciliteiten worden verleend, maar de verkrijger krachtens schenking en erf-
recht. Zo kan er bij verkoop van een AB-onderneming geen gebruik worden gemaakt van 
de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer. Evenmin kan een koper gebruikma-
ken van de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting. Vanuit de financieringspositie van 
de koper en de financiële positie van de onderneming na de overdracht is het niet te ver-
klaren waarom aan de koper de minste faciliteiten wordt verleend. In de onderzochte 
casussen is het zelfs zo dat de koper ná toepassing van de hem ter beschikking staande 
faciliteiten altijd nog slechter af is dan de verkrijger krachtens schenking of erfrecht vóór 
toepassing van de fiscale faciliteiten.

Ten slotte valt het op dat in geval van een schenking van een AB-onderneming de met 
ingang van 1 januari 2010 ingevoerde doorschuifregeling van art. 4.17c Wet IB 2001 nade-
liger uitpakt voor de financieringspositie van de bedrijfsopvolger, dan de betalingsrege-
ling die onder het fiscale regime tot en met 2009 van toepassing was (art. 25, lid 9 (oud), 

5. Schenking aan kind met uitstel van betaling 
art. 25 lid 9 (oud), IW 1990 en art. 35b SW 1956a

3,20 3,20

6. Schenking aan werknemer zonder faciliteiten 2,24 2,04

7. Schenking aan werknemer met art. 4.17c Wet 
IB 2001 en art. 35b SW 1956

2,81 2,67

8. Vererving aan kind zonder faciliteiten 2,25 2,04

9. Vererving aan kind zonder art. 4.17a Wet IB 
2001 en met art. 35b SW 1956

2,47 2,27

10.Vererving aan kind met art. 4.17a Wet IB 2001 
en zonder art. 35b SW 1956

2,60 2,41

11.Vererving aan kind met art. 4.17a Wet IB 2001 
en art. 35b SW 1956

2,82 2,67

a Deze variant is met ingang van 1 januari 2010 niet meer mogelijk omdat de betalingsregeling niet 
meer kan worden toegepast in geval van schenking.

1943 Bij 100%-financiering van de overnamesom met vreemd vermogen bedraagt de Z-score in de ver-
koopvariant 1,28 voor de IB-onderneming respectievelijk 1,63 voor de AB-onderneming.

1944 Zelfs indien de schenk- en erfbelasting volledig met vreemd vermogen wordt gefinancierd, verto-
nen de Z-scores een hogere waarde dan de Z-scores bij verkoop die met 2/3 vreemd vermogen is 
gefinancierd. Dit is te verklaren vanuit het feit dat de begiftigde en de verkrijger krachtens erf-
recht de onderneming om niet verkrijgen en alleen de belastingheffing ter zake hoeven te finan-
cieren met vreemd vermogen.

AB-onderneming; Z-score vooraf 3,20 1/3 eigen vermogen 
en 2/3 vreemd ver-
mogen

100% vreemd 
vermogen
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IW 1990). Een en ander is het gevolg van het feit dat de doorschuifregeling alleen van toe-
passing is bij een gift en bij toepassing daarvan de latente inkomstenbelastingclaim voor 
rekening van de overnemer komt, wat niet het geval is indien de afrekening, al dan niet 
met uitstel van betaling, bij de overdrager plaatsvindt.1945

16.4.3 Verkoopvarianten van de bedrijfsoverdracht

16.4.3.1 Verkoop geeft laagste Z-scores
Zowel voor de IB-onderneming als voor de AB-onderneming geldt dat de Z-scores in de ver-
koopvarianten van de bedrijfsoverdracht sterk afnemen als gevolg van de financiering van 
de overnamesom door de bedrijfsopvolger. Zo blijkt uit tabellen 16.4-1 en 16.4-2 dat de Z-
scores van de ondernemingen in de verkoopvarianten van de bedrijfsoverdracht variëren 
tussen 1,43 en 1,82. De financiering van de overnamesom door de bedrijfsopvolger in de 
verkoopvarianten van de bedrijfsoverdracht heeft tot gevolg dat de financiële positie van 
de onderneming het meest verslechtert. In casu wordt vooral de koper van de IB-onderne-
ming geconfronteerd met een relatief lage Z-score.1946 De onderneming bevindt zich aan 
de onderkant van het grijze gebied. Of de onderneming kan blijven voortbestaan, is afhan-
kelijk van de concrete omstandigheden zodat daarover geen uitspraken kunnen worden 
gedaan. Wel is duidelijk dat de verkochte onderneming meer gevoelig zal zijn voor eco-
nomische tegenslagen dan dezelfde onderneming die is geschonken of krachtens erfrecht 
is overgegaan. Als gevolg van de verslechtering van de financiële positie kunnen de 
bedrijfsopvolger en de onderneming verder te maken krijgen met financieringsproble-
men, omdat externe financiers alleen tegen een hoge risicoafhankelijke rentevoet of 
slechts voor een beperkt deel bereid zullen zijn in de financieringsbehoefte te voorzien.

16.4.3.2 Effect bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op de Z-scores
De faciliteiten voor de inkomstenbelasting worden verleend aan de overdrager. Alleen 
indien het voordeel van een dergelijke faciliteit ook aan de overnemer toekomt, leidt dit 
tot een betere financiële positie van de onderneming ten opzichte van de verkoop zonder 
faciliteiten. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als een beroep wordt gedaan op de doorschuif-
regeling van art. 3.63 Wet IB 2001, waardoor de financieringsbehoefte van de bedrijfsop-
volger afneemt met de contante waarde van de verschuldigde inkomstenbelasting over de 
aanwezige stille reserves. De Z-score komt er dan ook beter uit te zien (van 1,43 naar 1,61), 
maar het effect op de afname van het faillissementsrisico is beperkt.1947 Daarbij komt dat 
het effect van de doorschuifregeling willekeurig is, omdat het financieringsvoordeel van 
de overnemer afhankelijk is van de omvang van de stille reserves die worden overgeno-
men, en van het vermogensbestanddeel waarop de stille reserve rust.1948 Verder ‘helpt’ de 
doorschuifregeling alleen de koper in de winstsfeer, aangezien bij verkoop van een AB-
onderneming geen gebruik kan worden gemaakt van een doorschuiffaciliteit.1949 Zoals 
hiervoor aangegeven is de begiftigde slechter af indien gebruik wordt gemaakt van de 
doorschuifregeling dan wanneer de schenker de inkomstenbelasting voor zijn rekening 
neemt (§ 16.4.2.2).

1945 Dit zou anders kunnen zijn indien de schenker voordat hij de schenking verricht de middelen aan 
de vennootschap onttrekt om de belasting te kunnen betalen. Dit moet dan beleggingsvermogen 
zijn.

1946 Indien de uitgangspositie gunstiger is, zal een verkoop niet tot een dusdanig zwakke Z-score lei-
den. Blijft staan dat de Z-score in relatieve zin slechter zal zijn dan bij schenking of vererving van 
de onderneming.

1947 Gezien de vereiste samenwerkperiode met de overdrager van minimaal drie jaar zal deze door-
schuifregeling in lang niet alle gevallen kunnen worden gebruikt.

1948 Zie uitgebreider § 15.2.
1949 Het effect van een dergelijke doorschuiffaciliteit, waarbij de verkrijgingsprijs van de aanmerke-

lijkbelangaandelen en de latente inkomstenbelastingclaim over de meerwaarde van die aandelen 
worden doorgeschoven naar de overnemer, zou overigens beperkt zijn; de Z-score neemt toe van 
1,79 naar 1,84.
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De betalingsregelingen voor de inkomstenbelasting bij een verkoop tegen schuldigerken-
ning ex art. 25, lid 18 en 29 (winstsfeer) en lid 9 (aanmerkelijkbelangsfeer), IW 1990 heb-
ben alleen invloed op de financieringspositie van de onderneming indien het financiële 
voordeel dat de overdrager heeft van het renteloze uitstel aan hem wordt verleend, wordt 
doorberekend aan de overnemer. Bij de berekening van de Z-scores in de tabellen 16.4-1 
en 16.4-2 is er dan ook van uitgegaan dat de overdrager het voordeel van het renteloze 
betalingsuitstel doorgeeft aan de overnemer in de vorm van een lagere rente over de 
schuldig gebleven termijnen van de koopsom. In dat geval hebben de betalingsregelingen 
weliswaar een positief effect op de financieringsbehoefte van de bedrijfsopvolger, maar 
het effect op de Z-score is beperkt (van 1,43 naar 1,46 respectievelijk van 1,79 naar 1,82). 
Indien de overdrager een zakelijke rentevergoeding verlangt over de schuldig gebleven 
termijnen van de koopsom, heeft de overnemer geen voordeel van het feit dat aan de over-
drager voor de inkomstenbelasting renteloos uitstel van betaling wordt verleend.1950 De 
Z-score van de onderneming is in dat geval gelijk aan de Z-score bij reguliere verkoop van 
de onderneming zonder betalingsuitstel voor de inkomstenbelasting van de overdrager. 
Ondanks de gespreide financiering van de overnamesom is er, afgaande op de Z-score, ook 
na de bedrijfsoverdracht nog sprake van een zwakke financiële positie voor de onderne-
ming. In het meest gunstige geval zal de overdrager de overnemer renteloos uitstel verle-
nen voor de schuldig gebleven koopsom.1951 Indien wordt gerekend met een rente van 0% 
bedraagt de Z-score van de IB-onderneming in dat geval 1,52 en die van de AB-onderne-
ming 1,87.1952 Daarbij komt de vraag op of het reëel is dat de overdrager de financiering 
van de overnamesom tegen een rente van 0% zal verstrekken, althans of het reëel is dat 
deze financiering tegen 0% het gevolg is van het feit dat de overdrager voor de inkomsten-
belasting renteloos uitstel wordt verleend.1953 Wel kan de regeling effect hebben indien 
de overnemer bij een externe financier geen financiering zou kunnen krijgen. Dan zou-
den de betalingsregelingen kunnen bewerkstelligen dat de overname kan worden gefi-
nancierd, in de situatie waarin de overdrager bereid is om ter zake van de overname een 
financiering te verstrekken aan de overnemende partij. Indien de inkomstenbelasting 
direct afgedragen had moeten worden, zou de overnemer minder in staat zijn om een bij-
drage aan de financiering te kunnen verlenen. In zoverre kan worden gesteld dat de maat-
regelen effectief zijn; de doel-middelrelatie is aanwezig.1954 Nadeel van de regelingen is 
dat het genoemde effect alleen optreedt voor zover als gevolg van de overdracht inkom-
stenbelasting is verschuldigd; daarmee is de werking van de betalingsregelingen beperkt 
en willekeurig. Een ander nadeel is dat de overheid op indirecte wijze een voordeel ver-
strekt aan een beperkte groep ondernemingen, hetgeen tot een concurrentieverschil tus-
sen ondernemingen leidt. Om deze redenen kan toch beter gebruik worden gemaakt van 

1950 Hij heeft weliswaar een liquiditeitsvoordeel, maar indien een zakelijk samengestelde rente wordt 
berekend over de schuldig gebleven koopsom, bestaat in financieel opzicht geen voordeel.

1951 Aangezien hierdoor een schenking voor het verschil tussen de nominale en contante waarde van 
de schuldig gebleven koopsom ontstaat, is het de vraag of deze situatie zich in de praktijk tussen 
derden veelvuldig zal voordoen.

1952 Met de schenkbelasting is bij de berekening van de Z-scores rekening gehouden. In de literatuur 
wordt overigens verdedigd dat dit voordeel moet worden gezien als een schenking van onderne-
mingsvermogen. Gubbels 2004, § 6.1. Als dat het geval is, kunnen de bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten voor de schenkbelasting van toepassing zijn en worden de Z-scores 1,57 en 1,93.

1953 De box 3-heffing met een fictief rendement van 4% heeft hier bovendien een prohibitief en frus-
trerend effect. Daar komt nog eens bij dat de inkomstenbelastingschuld van de overdrager niet 
in mindering mag worden gebracht op de rendementsgrondslag.

1954 Hierbij kan ook nog worden gewezen op de Durfkapitaalregeling, ook wel Tante-Agaathregeling 
genoemd. De wetgever heeft met ingang van 1 januari 2011 deze regeling echter sterk versoberd. 
Zie noot 371. De daarvoor gegeven redenen zijn (1) dat van de regeling vrij weinig gebruik werd 
gemaakt, (2) dat de ondernemer gebruik kan maken van het kredietinstrumentarium dat het 
Ministerie van Economische Zakken, Innovatie en Landbouw aanbiedt en (3) dat de kredietverle-
ning door banken aan ondernemers behoorlijk aantrekt. Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, 
nr. 32, p. 20.
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een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit. Met het ontvangen krediet kan de over-
drager de overnemer betalen en deze laatste kan zijn inkomstenbelasting voldoen.

16.4.3.3 Conclusie
De heffing van inkomstenbelasting bij de overdrager heeft in beginsel geen effect op de 
financieringspositie van de onderneming, omdat de inkomstenbelasting onderdeel uit-
maakt van de koopsom. De faciliteiten voor de inkomstenbelasting hebben wel effect op 
de Z-score indien de faciliteit leidt tot een voordeel, dit voordeel wordt doorberekend aan 
de overnemer en de partijen van de faciliteiten gebruik kunnen maken. De effectiviteit 
van de faciliteiten is dus afhankelijk van (1) het al dan niet aanwezig zijn van stille reser-
ves, (2) het feit of de verkoper het voordeel dat hij behaalt door het renteloze betalingsuit-
stel dat aan hem wordt verleend, doet toekomen aan de koper of daardoor bereid is een 
financiering te verstrekken aan de overnemer, en (3) of in de concrete situatie aan de voor-
waarden wordt voldaan. Dit laatste kan met name bij art. 3.63 Wet IB 2001 een probleem 
vormen, gegeven het feit dat moet worden overgedragen aan een werknemer of medeon-
dernemer en vanwege de samenwerkingstermijn van drie jaar. Een en ander leidt ertoe 
dat het effect van de faciliteiten voor de inkomstenbelasting beperkt en willekeurig is, 
hetgeen vooral een gevolg is van het feit dat is gekozen voor belastinggerelateerde facili-
teiten. Verder is het effect van de faciliteiten op de Z-score beperkt, terwijl in de twee 
onderzochte casussen de stille reserves toch een behoorlijke omvang hebben. Bij de IB-
onderneming is sprake van een stille reserve van 50% van de waarde van de onderneming 
en de meerwaarde van de aandelen maakt 99% van de waarde van de aandelen uit.1955 
Hieruit valt af te leiden dat het verlenen van faciliteiten voor de inkomstenbelasting geen 
goed middel is voor het wegnemen van knelpunten bij een bedrijfsopvolging.

16.4.4 Schenkingsvarianten van de bedrijfsoverdracht

16.4.4.1 Schenking geeft hoogste Z-scores
In tegenstelling tot de verkoopvarianten van de bedrijfsopvolging hoeft de bedrijfsopvol-
ger bij schenking van de onderneming of de aandelen geen overnamesom te financieren. 
Daar staat tegenover dat er in die gevallen wel schenkbelasting is verschuldigd over de 
waarde van het verkregen ondernemingsvermogen. Als gevolg daarvan is de belastinghef-
fing in de schenkingsvarianten van de bedrijfsopvolging in beginsel van veel grotere 
invloed op eventuele financieringsproblemen van de bedrijfsopvolgers dan in de verkoop-
varianten van de bedrijfsoverdracht. De belastingheffing veroorzaakt immers de financie-
ringsbehoefte. Dat de schenkbelasting leidt tot een financieringsbehoefte bij de verkrij-
ger, leidt echter niet tot de conclusie dat de faciliteiten voor de schenkbelasting daardoor 
dus het meest nodig zijn. In vergelijking met de koper is de begiftigde in alle gevallen 
immers beter af.1956 Zie tabel 16.4-3.

Tabel 16.4-3: Vergelijking verkoop en schenking zonder faciliteiten; Z-score vooraf 
3,20

1955 Onder meerwaarde van de aandelen wordt verstaan: de waarde boven de verkrijgingsprijs van de 
aandelen.

1956 In vergelijking met een niet-overdragende ondernemer is er wel een cashflownadeel.

Z-score IB-onderne-
ming na overdracht

Z-score AB-onderne-
ming na overdracht

1. Verkoop zonder faciliteiten 1,43 1,79

2. Schenking aan kind zonder facili-
teiten

2,34 2,58

3. Schenking aan werknemer zonder 
faciliteiten

1,93 2,24
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De Z-scores van de onderneming in de schenkingsvarianten van de bedrijfsoverdracht aan 
een kind liggen zelfs zonder toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten met een 
waarde van 2,34 voor de IB-onderneming en een waarde van 2,58 voor de AB-onderneming 
nog ruim boven de kritieke grens van 1,23. Wanneer de verkrijger een werknemer is, zijn 
de Z-scores lager vanwege het verschil in tariefgroep maar nog steeds hoger dan de Z-sco-
res in geval van verkoop. In vergelijking met de verkoopvarianten van de bedrijfsover-
dracht valt het dan ook moeilijk te verklaren waarom er in de schenkingsvarianten van 
de bedrijfsoverdracht zodanig ruime faciliteiten kunnen worden toegepast dat de bedrijfs-
opvolger nauwelijks of zelfs helemaal geen belasting is verschuldigd, terwijl de begiftigde 
zich juist in een betere financiële positie bevindt dan de koper van een onderneming.1957 
Hierdoor komt de keuze van de wetgever om met ingang van 1 januari 2010 de bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten voor de schenkbelasting – en overigens ook voor de erfbelasting – 
verder te verruimen, onder druk te staan.

16.4.4.2 Effect bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op de Z-scores
Uit de berekening van de Z-scores blijkt verder dat de bedrijfsopvolgers in de schenkings-
varianten van de bedrijfsoverdracht nauwelijks met financieringsproblemen te maken 
hebben als er een beroep wordt gedaan op de bestaande bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Zo 
blijkt uit tabel 16.4-1 dat de Z-score bij schenking van de IB-onderneming aan een kind 
nauwelijks wijzigt (van 3,20 naar 3,16) indien zowel een beroep wordt gedaan op de door-
schuiffaciliteit in de inkomstenbelasting als de vrijstelling voor de schenkbelasting.1958 
Uit tabel 16.4-2 blijkt verder dat de Z-score ook slechts in beperkte mate afneemt (van 3,20 
naar 2,82) in de vergelijkbare variant van de bedrijfsoverdracht waarbij de AB-onderne-
ming door middel van schenking wordt overgedragen aan de beoogde bedrijfsopvolger.

Ten slotte valt het nog op dat het effect van de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfacili-
teiten op de Z-score van de onderneming in de schenkingsvarianten van de bedrijfsover-
dracht groter is wanneer de onderneming of het aanmerkelijkbelangpakket wordt 
geschonken aan een werknemer (dan wel een andere verkrijger in tariefgroep II). Dit valt 
te verklaren omdat een werknemer voor zijn verkrijging onder tariefgroep II van art. 24 
SW 1956 valt. De uitkomsten corresponderen dan ook – niet geheel verrassend – met die 
van het successierechtdossieronderzoek (§ 14.3.3.5). De huidige vrijstelling voor de 
schenkbelasting doet deze extra financieringslast overigens voor een groot deel teniet.1959

16.4.4.3 Conclusie
Aangezien de bedrijfsopvolger in de schenkingsvarianten van de bedrijfsoverdracht geen 
overnamesom is verschuldigd, wordt zijn financieringsbehoefte bij de overdracht van de 
onderneming volledig opgeroepen door de verschuldigde belasting. Daarmee is echter 
nog niet gezegd dat de verschuldigde belasting een belemmering vormt voor economisch 
wenselijke bedrijfsoverdrachten. Uit de berekeningen van de diverse Z-scores blijkt dat de 
begiftigde zelfs zonder toepassing van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten nog stuk-
ken beter af is dan de koper van de onderneming na toepassing van de faciliteiten. Dit 
bevestigt de conclusie dat een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit zou moeten wor-

1957 Dat de opvolger geen overnamesom hoeft te financieren, is niet het gevolg van een publieke maat-
regel. Naar mijn mening is het niet zo dat het concurrentievoordeel dat de overnemer hierdoor 
heeft, moet worden weggenomen door de overheid. Niet valt echter in te zien waarom de verkrij-
ger krachtens schenking door de overheid een extra voordeel wordt geboden. Zie ook Ter Haar & 
Arkenbout 2010.

1958 In casu is de objectieve waarde van de IB-onderneming minder dan € 1 miljoen, zodat recht 
bestaat op een 100%-vrijstelling voor de schenkbelasting.

1959 Uit het successierechtdossieronderzoek blijkt overigens dat de effectieve successierechtdruk voor 
de destijds geldende tariefgroep II- en III-gevallen ná toepassing van de vrijstelling voor de waarde 
going concern in veel gevallen hoger is dan de effectieve successierechtdruk voor de tariefgroep 
I-gevallen vóór toepassing van deze vrijstelling.
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den ingevoerd, die zowel openstaat voor de koper als voor de verkrijger krachtens schen-
king.

Verder zou de wetgever kunnen overwegen om, zoals in § 14.3.3.2 reeds is aangegeven, 
het onderscheid tussen de verschillende tariefgroepen in de SW 1956 bij een bedrijfsop-
volging weg te nemen door dezelfde tariefgroep toe te passen.

16.4.5 Verervingsvarianten van de bedrijfsoverdracht

16.4.5.1 Zowel inkomstenbelasting als erfbelasting
Aangezien de erfgenamen in de verervingsvarianten van de bedrijfsoverdracht geen over-
namesom zijn verschuldigd voor het in de verkrijging begrepen ondernemingsvermogen, 
worden de eventuele financieringsproblemen van de bedrijfsopvolgers ook volledig ver-
oorzaakt door de verschuldigde belasting.1960 De verschuldigde belasting bestaat in de ver-
ervingsvarianten van de bedrijfsopvolging niet alleen uit erfbelasting over de verkregen 
onderneming of het verkregen aanmerkelijkbelangpakket. Ervan uitgaande dat de ver-
krijger de enige erfgenaam is van de erflater, zal hij in zijn hoedanigheid van erfgenaam 
ook de inkomstenbelasting over de stakingswinst of de vervreemdingswinst van de erfla-
ter voor zijn rekening moeten nemen. Met andere woorden: de ‘koopsom’ van de onder-
neming bedraagt de som van de inkomstenbelasting plus de erfbelasting. Dit is ook de 
reden waarom de verervingsvarianten een minder gunstige Z-score laten zien dan de 
schenkingsvarianten indien er in het geheel geen beroep op de fiscale faciliteiten voor de 
bedrijfsopvolging wordt gedaan.1961 Uit de tabellen 16.4-1 en 16.4-2 blijkt dat de Z-score 
bij vererving van de IB-onderneming aan een kind 1,95 bedraagt en bij schenking 2,34. Bij 
de vererving van de AB-onderneming bedraagt de Z-score 2,25 en bij schenking 2,58. Toch 
vallen de Z-scores ook in deze gevallen nog altijd beduidend hoger uit dan die bij verkoop 
van de IB-onderneming of AB-onderneming (1,43 respectievelijk 1,79).

16.4.5.2 Effect bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
Aangezien in de onderhavige verervingsvariant de financieringsbehoefte volledig wordt 
opgeroepen door de belastingheffing, lijkt het effectief fiscale faciliteiten te treffen. Deze 
variant leent zich van de drie onderzochte varianten in ieder geval het meest voor het ver-
lenen van faciliteiten voor de heffing van inkomstenbelasting, omdat in deze situatie ook 
de inkomstenbelastingheffing voor rekening van de verkrijger komt.1962 Uit tabel 16.4-1 
en 16.4-2 blijkt bijvoorbeeld dat de toepassing van de doorschuifregeling tot gevolg heeft 
dat de Z-scores van de overgedragen ondernemingen bij schenking en vererving gelijk 
worden.1963

Toch ligt het verlenen van fiscale faciliteiten om meerdere redenen niet voor de hand. Ten 
eerste heeft de verkrijger krachtens erfrecht weliswaar een hogere koopsom dan de begif-
tigde, maar nog steeds heeft hij een lagere koopsom dan de koper van de onderneming. 

1960 Dit is anders indien de voortzetter de overige erfgenamen moet uitkopen. Aan deze variant wordt 
geen verdere aandacht besteed.

1961 De aanname is geweest dat de onderneming het enige object is van de erfenis. Indien de opvolger 
ook andere vermogensbestanddelen erft, zoals de woning, inboedel en/of geld, wordt het eventu-
ele financieringsprobleem in individuele gevallen kleiner. Indien er meerdere erfgenamen zijn 
en tot de nalatenschap alleen een onderneming behoort, verslechtert de financiële positie van de 
onderneming van de overnemer omdat hij de andere erfgenamen moet uitkopen.

1962 In die zin zijn de faciliteiten ook niet willekeurig, zoals dat wel het geval is bij koop van de onder-
neming. Weliswaar is het effect van de faciliteit afhankelijk van de omvang van de inkomstenbe-
lasting, maar dat geldt ook voor de ‘verhoging van de koopsom’ van de verkrijger; zij zijn aan 
elkaar gerelateerd. In geval van verkoop daarentegen heeft de inkomstenbelasting geen effect op 
de koopsom van de onderneming.

1963 In de verervingsvariant verbetert de doorschuifregeling de Z-score, omdat de inkomstenbelasting-
claim van de verkrijger lager wordt, terwijl in de schenkingsvariant de Z-score naar beneden gaat, 
omdat de verkrijger de inkomstenbelastingclaim van de schenker overneemt.
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De Z-scores zijn voor de verkrijger krachtens erfrecht dan ook beter dan voor de koper. 
Ten tweede dwingen de Z-scores van 1,95 respectievelijk 2,25 niet tot het verlenen van 
faciliteiten.1964 In ieder geval kan niet worden verklaard waarom de verkrijger krachtens 
erfrecht een ruime vrijstelling voor de erfbelasting over de waarde going concern moet 
worden verleend. Door deze ruime vrijstelling is hij geen, of nauwelijks meer, erfbelasting 
verschuldigd, terwijl hij reeds een lagere koopsom heeft dan de koper van de onderne-
ming. Deze laatste verkrijgt echter geen subsidie voor zijn koopsom. Naar mijn mening is 
het ook voor deze situatie beter om aan de verkrijger krachtens erfrecht een niet-belas-
tinggerelateerde kredietfaciliteit te verlenen.1965 De door de verkrijger krachtens erfrecht 
verschuldigde inkomstenbelasting en erfbelasting moeten daarbij als koopsom voor de 
onderneming worden beschouwd. Hierdoor zou de verkrijger van de onderneming 
dezelfde financieringsfaciliteit worden verleend als de koper van een onderneming.

16.4.5.3 Conclusie
Bij een vererving is de door de overnemer ter zake verschuldigde erfbelasting respectieve-
lijk inkomstenbelasting te beschouwen als de koopsom voor de onderneming. Hoewel het 
effectief lijkt om daarom faciliteiten voor de inkomsten- en erfbelasting te verlenen, is dat 
naar mijn mening niet het geval. De voornaamste reden is dat daardoor een verschil ont-
staat met de faciliteiten die aan de koper (kunnen) worden verleend. Voor deze laatste 
heeft een faciliteit voor de inkomstenbelasting een beperkt en willekeurig effect. Boven-
dien heeft de koper helemaal niets aan een faciliteit voor de erfbelasting. Voor de ‘koop-
som’ van de verkrijger krachtens erfrecht zou dan ook onder dezelfde voorwaarden die 
gelden voor een koper een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit kunnen worden ver-
leend. In ieder geval bestaat er in vergelijking met de koper van een onderneming geen 
reden voor het verlenen van een geheel of gedeeltelijke vrijstelling voor de erfbelasting 
over de waarde going concern van de onderneming.

16.5 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de bedrijfsopvolgingsfacili-
teiten. Het onderzoek is beperkt tot een onderzoek naar de juistheid van het in hoofdstuk 
14 ingenomen standpunt dat het gevoerde fiscale bedrijfsopvolgingsbeleid niet effectief 
is omdat de meeste en ruimste faciliteiten worden verleend voor de bedrijfsopvolgingen 
die worden geconfronteerd met de laagste financieringslast. Voor twee fictieve casussen 
is onderzocht wat het effect is van de overdracht, de belastingheffing daarover en de inzet 
van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op de financiële positie van de onderneming. 
Een en ander heeft plaatsgevonden aan de hand van het model Altman, op basis waarvan 
het faillissementsrisico van een onderneming kan worden bepaald.

De wetgever verleent de meest vergaande faciliteiten in de situatie waarbij een bedrijfs-
opvolging gestalte krijgt via een schenking of vererving. Hierbij lijkt de aanname te zijn 
geweest dat de bedrijfsopvolgingen krachtens schenking en erfrecht de meeste begelei-
ding nodig hebben. Uit het onderzoek blijkt dat deze aanname niet juist is; eerder is het 
tegendeel waar. De conclusie is dat de overheid de grootste faciliteiten verleent aan de 
groep ondernemingen die dat het minst nodig heeft, althans beoordeeld vanuit de finan-
ciële positie van de overgenomen ondernemingen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn 
in die zin niet effectief. Uit het onderzoek volgt dat het in hoofdstuk 14 ingenomen stand-
punt juist is. Bezien zou moeten worden of op enigerlei wijze de koper van de onderne-

1964 Indien de Z-score van de onderneming voorafgaande aan de vererving slechter is, kan deze overi-
gens wel beneden de kritieke grens komen. Dan blijft echter staan dat een koper in die situatie 
nog steeds slechter af is.

1965 Dit geldt temeer omdat de vergelijking tussen een koper en een verkrijger krachtens schenking 
leidt tot grotere verschillen en om die reden geen vrijstelling aan de verkrijger krachtens schen-
king moet worden verleend. Echter, indien een dergelijke faciliteit wel verleend zou worden in 
geval van vererving, zou dat uitstel van de bedrijfsopvolging in de hand werken.
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ming niet meer zou kunnen worden gefacilieerd en de begiftigde respectievelijk de 
bedrijfsopvolger krachtens erfrecht minder. Beter gezegd: beiden zouden dezelfde facili-
teiten ten deel moeten vallen. Hiertoe leent zich een niet-belastinggerelateerde kredietfa-
ciliteit het beste. Alsdan gaat van de faciliteiten geen economische verstorende werking 
uit.
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17 Samenvatting

17.1 INLEIDING

In dit onderzoek staat de vraag centraal of de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving van vol-
doende kwaliteit is, en zo niet, welke maatregelen dan getroffen kunnen worden zodat 
dit wel het geval zal zijn. Het onderzoek richt zich op de fiscale bedrijfsopvolgingsfacili-
teiten die van toepassing kunnen zijn bij een bedrijfsoverdracht van de ene natuurlijke 
persoon aan de andere. Dit betekent dat aandacht is besteed aan de fiscale faciliteiten voor 
de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. De kwali-
teit van de wetgeving wordt in het huidige tijdsgewricht voldoende geacht indien de 
bedrijfsopvolgingswetgeving voldoet aan de zes kwaliteitseisen die in de nota Zicht op 
wetgeving uit 1991 aan wetgeving worden gesteld. De zes kwaliteitseisen waaraan de 
bedrijfsopvolgingswetgeving is getoetst, zijn:
1. Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen.
2. Onderlinge afstemming.
3. Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid.
4. Subsidiariteit en evenredigheid.
5. Doeltreffendheid en doelmatigheid.
6. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

De hiervoor genoemde kwaliteitseisen 1 t/m 3 zijn te duiden als de juridische eisen die aan 
de bedrijfsopvolgingswetgeving worden gesteld. De kwaliteitseisen 4 t/m 6 zijn de eisen 
die worden gesteld aan het te voeren beleid. Het onderzoek omvat dan ook zowel een juri-
dische evaluatie (deel II) als een beleidsmatige evaluatie (deel III) van de fiscale bedrijfsop-
volgingswetgeving. Hierbij moet worden gerealiseerd dat de juridische kwaliteit van de 
faciliteiten van invloed kan zijn op de beleidsmatige kwaliteit daarvan en andersom. 
Indien bijvoorbeeld de overheid faciliteiten heeft getroffen die niet nodig zijn, en/of het 
gevoerde beleid niet effectief of doelmatig is, zet dat ook de rechtmatigheid van de wet-
geving onder druk. Omgekeerd kan het ontbreken van onderlinge afstemming of het feit 
dat sprake is van complexe wetgeving invloed hebben op de effectiviteit en de uitvoer-
baarheid van de wetgeving.

De evaluatie van de bedrijfsopvolgingswetgeving heeft plaatsgevonden door middel van 
een literatuur- en documentenstudie en een praktijkonderzoek. Alvorens tot deze evalua-
tie kon worden overgegaan, is in deel I van het onderzoek eerst het hiervoor gegeven toet-
singskader geoperationaliseerd tot concrete onderzoeksvragen en is het onderzoeksge-
bied beschreven.

17.2 DEEL I:  UITWERKING TOETSINGSKADER EN BESCHRIJVING VAN 
HET ONDERZOEKSGEBIED

17.2.1 Uitwerking van het toetsingskader

Hoewel de zes kwaliteitseisen reeds redelijk concrete toetsingscriteria opleveren, moeten 
de eisen nader worden geconcretiseerd om een praktische toetsing mogelijk te maken. 
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Ter zake van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten moet bijvoorbeeld worden beoordeeld of de 
faciliteiten een rechtvaardig onderscheid maken tussen de belastingplichtigen die wel en 
die geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten (kwaliteitseis 1). Om deze ‘rechtvaar-
digheid’ te kunnen beoordelen, moeten hanteerbare criteria bestaan aan de hand waar-
van dit oordeel kan worden gegeven. Ook is onderzocht of het toetsingskader uit de nota 
Zicht op wetgeving moest worden uitgebreid omdat (1) sprake is van fiscale wetgeving en 
(2) sprake is van instrumentele wetgeving. Deze nadere uitwerking van het toetsingskader 
heeft, onder andere aan de hand van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992, plaatsge-
vonden in hoofdstuk 2.

Hieruit bleek dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in ieder geval ook aan het draagkracht-
beginsel moesten worden getoetst. Hoewel geen sprake is van een algemeen rechtsbegin-
sel, is het beginsel wel nauw verbonden met de rechtsgelijkheid. Burgers met een grote 
draagkracht zijn ongelijk aan burgers met een geringe draagkracht, zodat de eerstge-
noemden meer belasting kunnen en moeten betalen. Indien een faciliteit inbreuk maakt 
op het draagkrachtbeginsel en dus op het gelijkheidsbeginsel, moet daarvoor een 
afdoende rechtvaardiging bestaan. Het neutraliteitsbeginsel moest eveneens onderdeel 
uitmaken van de toetsing. Met betrekking tot dit neutraliteitsbeginsel is aangegeven dat 
dit beginsel zowel een rol speelt bij de juridische evaluatie als bij de beleidsmatige evalu-
atie. De juridische dimensie bestaat hierin dat de neutraliteit een verbijzondering is van 
de rechtsgelijkheid (kwaliteitseis 1). In het kader van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan 
vooral worden gedacht aan het vereiste om de bedrijfsopvolging zo veel mogelijk rechts-
vormneutraal te laten verlopen. Aangezien ook sprake is van een onderzoek naar de 
onderlinge afstemming van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (kwaliteitseis 2), is aan de 
rechtsvormneutraliteit van de bedrijfsopvolging – overigens op hoofdlijnen – aandacht 
besteed bij de eis dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten onderling op elkaar moeten zijn 
afgestemd. De beleidsmatige dimensie van het neutraliteitsbeginsel houdt in dat de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zo min mogelijk moeten leiden tot – niet beoogde – econo-
mische verstoringen. Dit betekent dat bij de beoordeling van het beleid tevens aandacht 
is geschonken aan (mogelijke) ongewenste neveneffecten die van de faciliteiten kunnen 
uitgaan.

Met betrekking tot de concretisering van het begrip rechtvaardigheid en het feit dat 
sprake is van instrumentele wetgeving is het uitgangspunt dat er een probleem moet 
bestaan voor het algemeen belang en dat de gekozen maatregel op een effectieve en pro-
portioneel doelmatige wijze bijdraagt aan het oplossen van dat probleem. Deze voorwaar-
den moeten niet alleen worden gesteld vanuit de intrinsieke waarde van het recht, zoals 
het gelijkheidsbeginsel. Zij zijn ook van belang bij de beoordeling van het gevoerde fiscale 
bedrijfsopvolgingsbeleid. Maatregelen die (1) worden getroffen zonder dat de noodzaak 
voor overheidsingrijpen vaststaat en/of (2) niet effectief of proportioneel doelmatig zijn, 
kunnen economisch improductief werken en daardoor leiden tot collectief welvaartsver-
lies. De voorwaarden komen dus ook aan de orde bij de beleidsanalytische evaluatie.

Voor de bedrijfsopvolgingswetgeving versta ik onder ‘algemeen belang’ de materiële col-
lectieve welvaart. Dit betekent dat het probleem moet leiden tot collectief materieel wel-
vaartsverlies; iedereen heeft er in economische zin ‘last’ van indien ondernemingen wor-
den gestaakt als gevolg van de belastingheffing die plaatsvindt als gevolg van een bedrijfs-
opvolging. Daarmee is nog niet gezegd dat de overheid dus zou moeten ingrijpen. Voordat 
de overheid tot het treffen van een maatregel overgaat, zou moeten worden onderzocht 
wat de reden is van het geconstateerde probleem. Indien bijvoorbeeld sprake is van nor-
male marktwerking, zou de overheid niet moeten ingrijpen. Immers, indien geen sprake 
is van marktfalen is bijvoorbeeld het staken van de objectieve onderneming op het 
moment dat de ondernemer ophoudt met het drijven van zijn subjectieve onderneming 
een, economisch gezien, rationele beslissing. Verondersteld kan dan worden dat de onder-
neming niet rendabel genoeg is om te worden voortgezet. Hierdoor vindt een natuurlijke 
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selectie plaats tussen rendabele en niet-rendabele ondernemingen. Daarmee draagt het 
sluiten van een niet-rendabele onderneming bij aan de collectieve welvaart. Uitgangspunt 
is dan ook dat de wetgever alleen hoeft in te grijpen, of zou moeten ingrijpen, indien het 
welvaartsprobleem wordt veroorzaakt door marktfalen en de markt zelf de zaken niet op 
orde krijgt. Onder marktfalen moet in dit kader worden verstaan dat op de financierings-
markt geen financiering voor de bedrijfsovername kan worden verkregen, terwijl er rati-
oneel gezien geen reden bestaat om de financiering te weigeren. Alleen ter zake van de 
vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting voor het verschil tussen de liquidatiewaarde 
en de lagere waarde going concern geldt dit uitgangspunt niet, omdat deze faciliteit juist 
ziet op het voortzetten van een niet-rendabele onderneming. De achtergrond van die vrij-
stelling is gelegen in het feit dat de verkrijger in geval van voortzetting de hogere liquida-
tiewaarde (nog) niet realiseert. Hiervoor wordt verder verwezen naar § 17.3.4.

Vervolgens moet de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ertoe leiden dat het geconstateerde pro-
bleem wordt opgelost op een dusdanige manier dat iedereen – direct of indirect – van de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit profiteert. Daarvoor moet het middel ten eerste effectief zijn. 
Dit houdt in dat de doel-middelrelatie moet vaststaan en dat de faciliteit niet leidt tot ‘te 
veel’ negatieve neveneffecten. Dat de faciliteit proportioneel doelmatig moet zijn, houdt 
in dat zij niet verder mag gaan dan noodzakelijk. Dit betekent dat indien met een minder 
vergaande overheidsmaatregel ook het beoogde effect kan worden bereikt, voor die maat-
regel moet worden gekozen. Hierbij is van belang dat indien de maatregel effectief is maar 
niet proportioneel doelmatig, feitelijk een te groot middel wordt ingezet om het beoogde 
doel te bereiken. Niet alleen leidt dit tot onnodige kosten voor de overheid, maar ook 
draagt de maatregel dan niet bij aan de collectieve welvaart. Immers, er worden dan te 
grote offers gevraagd van andere contribuabelen ten behoeve van enkele belastingplichti-
gen die gebruik kunnen maken van de geboden maatregel. Bovendien kan een dergelijke 
maatregel ertoe leiden dat belastingplichtigen van de geboden faciliteit gebruik willen 
maken, ook al is dat vanuit economisch oogpunt gezien niet rationeel. In dat geval ont-
staan negatieve neveneffecten die de effectiviteit van de maatregel ondermijnen. Indien 
deze negatieve effecten ‘te groot’ zijn, is de gekozen oplossing evenmin dienstbaar aan de 
collectieve welvaart.

Een en ander leidt tot het volgende toetsingskader waaraan de bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten moeten worden getoetst op hun rechtmatigheid en op hun bijdrage aan de economi-
sche doelstelling:
1. Staat de noodzaak van de maatregel voor de welvaart vast? De noodzaak van een maat-

regel staat vast indien:
a. zich een collectief materieel welvaartsprobleem voordoet en
b. dit welvaartsprobleem wordt veroorzaakt door marktfalen.

2. Draagt de getroffen maatregel bij aan het oplossen van het collectieve materiële wel-
vaartsprobleem? De maatregel draagt daaraan bij indien:
a. de maatregel effectief is en
b. de maatregel proportioneel doelmatig is.

17.2.2 Beschrijving van de faciliteiten

In hoofdstuk 3 zijn de fiscale faciliteiten beschreven die van toepassing kunnen zijn in 
geval van een bedrijfsopvolging. Er zijn in totaal 22 faciliteiten beschreven. Hiervan zijn 
er 15 uitdrukkelijk als bedrijfsopvolgingsfaciliteit bedoeld. Het hoofddoel van deze facili-
teiten is het voorkomen van een beletsel voor de bedrijfsoverdracht. De continuïteit van 
de onderneming mag niet door de belastingheffing in gevaar komen, omdat dit leidt tot 
verlies aan werkgelegenheid en economische diversiteit. De gedachte hierbij is dat de ver-
schuldigde belasting aan de onderneming zou moeten worden onttrokken, hetgeen tot 
liquiditeitsproblemen leidt. In een aantal gevallen worden enige meer specifieke doelstel-
lingen nagestreefd, zoals het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsopvolging. Voor 
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alle faciliteiten geldt dat zij zijn ingevoerd zonder dat vooraf onderzoek heeft plaatsgevon-
den naar de noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid van de faciliteiten. Na de invoering 
van de faciliteiten heeft evenmin een onderzoek naar de effecten van de faciliteiten 
plaatsgevonden. Verder worden de fiscale faciliteiten verleend zonder dat wordt getoetst 
of zich in het individuele geval problemen voordoen en/of dit probleem wordt veroor-
zaakt door marktfalen. Ook hoeft de ondernemer bij geen enkele bedrijfsopvolgingsfaci-
liteit aannemelijk te maken dat de onderneming overlevingskansen heeft. De bedrijfsop-
volgingslijfrente daargelaten, hoeft ten slotte alleen voor de rentedragende betalingsrege-
lingen een prijs te worden betaald, in de vorm van een – overigens enkelvoudig berekende 
– rente. Met name de vrijstellingen, de kwijtschelding van de conserverende aanslag in de 
aanmerkelijkbelangsfeer en de renteloze betalingsregelingen leveren de ondernemer lou-
ter belastingbesparing op, waarbij het dus niet van belang is of zich ook daadwerkelijk 
liquiditeitsproblemen voordoen.

Naast de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten heeft de overheid een aantal niet-belasting-
gerelateerde kredietmaatregelen getroffen. Deze zijn besproken in hoofdstuk 4. De kre-
dietmaatregelen kunnen worden gebruikt voor de financiering van een bedrijfsopvolging, 
zij het dat de Microfinancieringsregeling gezien de omvang van het maximaal te verkrij-
gen krediet van € 35.000 daarvoor niet veelvuldig zal worden gebruikt. De BMKB-regeling, 
de (tijdelijke) Garantie Ondernemingsfinanciering en de Groeifaciliteit lenen zich daar 
beter voor. De kredietmaatregelen zijn ingevoerd of verruimd nadat gebleken was dat de 
financieringsmarkt – mede als gevolg van de kredietcrisis – niet optimaal functioneerde. 
De maatregelen zijn dan ook bedoeld om de financieringsmarkt te begeleiden voor zover 
zich op de financieringsmarkt een marktfalen manifesteert. Na de invoering van de faci-
liteiten hebben in meer en mindere mate evaluaties plaatsgevonden. Deze evaluaties heb-
ben met name betrekking op het gebruik van de regelingen in de praktijk. De Microfinan-
cieringsregeling en BMKB-regeling zijn meer uitvoerig geëvalueerd. In bepaalde gevallen 
heeft dit geleid tot aanpassing van de regelingen. Voor het gebruik van de niet-belasting-
gerelateerde kredietmaatregelen moet een zakelijke prijs worden betaald. Ook wordt in 
het individuele geval getoetst of het niet verlenen van het krediet wordt veroorzaakt door 
marktfalen. Indien er rationeel gezien geen reden bestaat om de financiering in de markt 
te weigeren, kan dus een beroep op de kredietmaatregelen worden gedaan en anders niet. 
De risico’s zijn verder zo veel mogelijk verdeeld tussen de overheid en de banken. Kortom, 
er wordt op economische gronden beoordeeld of een financiering verleend zou moeten 
worden en er is geen sprake van een free ride.

Tussen de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de niet-belastinggerelateerde krediet-
maatregelen bestaan twee belangrijke verschillen. Ten eerste zijn de fiscale bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten naar hun aard beperkt tot de belasting die is verschuldigd ter zake van 
een bedrijfsopvolging. De niet-belastinggerelateerde kredietmaatregelen daarentegen 
kunnen voor iedere zakelijke investering worden gebruikt en kunnen dus voor de volle-
dige koopsom voor de onderneming worden gebruikt. Hun bereik wordt dus niet beperkt 
tot gevallen waarin belasting is verschuldigd. Ten tweede worden de meeste fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten onder onzakelijke omstandigheden en voorwaarden ver-
strekt, waar dit bij de niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteiten niet het geval is. Deze 
twee verschillen zijn van belang bij de beleidsmatige evaluatie van de bedrijfsopvolgings-
wetgeving.

17.2.3 Knelpunten in de praktijk van de bedrijfsopvolging

In hoofdstuk 5 is een beschrijving gegeven van de feiten en trends die zich bij bedrijfsop-
volgingen in Nederland voordoen. Er is onder andere aandacht besteed aan de knelpunten 
die in de praktijk naar voren komen. De drie belangrijkste knelpunten zijn het vinden van 
een bedrijfsopvolger, de tijdige planning en voorbereiding van de bedrijfsopvolging en de 
financiering van de overname. De fiscaliteit neemt binnen de genoemde knelpunten een 
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bescheiden plaats in. Hieruit kan echter niet de conclusie worden getrokken dat het tref-
fen van fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet nodig is. De belastingheffing maakt 
namelijk onderdeel uit van het genoemde financieringsprobleem. Zo leidt de overdracht 
bij de overdrager in de meeste gevallen tot heffing van inkomstenbelasting. Deze inkom-
stenbelasting kan hij voldoen uit de koopsom die hij voor de onderneming ontvangt. In 
het geval dat de overnemer de koopsom echter niet kan financieren, kan de overdrager 
mogelijk ook zijn inkomstenbelasting niet betalen. Het financieringsprobleem van de 
overnemer kan dus ook – indirect – tot een financieringsprobleem voor de overdrager lei-
den. Het verschuldigd zijn van inkomstenbelasting door de overdrager heeft omgekeerd 
echter geen invloed op het financieringsprobleem van de overnemer. Deze koopsom 
wordt immers bepaald door de waarde van de onderneming en niet door de eventueel 
door de overdrager verschuldigde inkomstenbelasting. De heffing van inkomstenbelas-
ting kan er wel toe leiden dat de overdrager minder middelen heeft om de overnemer bij 
te staan in de financiering van de onderneming. Voor de schenk- en erfbelasting en de 
overdrachtsbelasting geldt dat deze heffingen wel van invloed zijn op de omvang van de 
‘overdrachtsprijs’. In geval van schenking of vererving wordt de ‘overnamesom’ van de 
overnemer volledig veroorzaakt door de verschuldigde belasting. In geval van koop leidt 
het eventueel daarbij verschuldigd zijn van overdrachtsbelasting tot een verhoging van 
die koopsom en dus van de overnameprijs. De schenk-, erf- of overdrachtsbelasting die de 
ondernemer is verschuldigd, heeft dus wel effect op de financieringsbehoefte van de 
opvolger en daarmee op een zich eventueel voordoend financieringsprobleem. Uit het 
vorenstaande blijkt dat eventuele financieringsproblemen zich voornamelijk voordoen 
bij de overnemer. De overdrager heeft voor de door hem verschuldigde inkomstenbelas-
ting hooguit een – afgeleid – financieringsprobleem.

De conclusie is dat de fiscaliteit, als element van de financiering van de bedrijfsopvolging 
en dus als element van het financieringsvraagstuk, wel een knelpunt voor de praktijk kan 
vormen. In dat licht kan het bestaan van de 15 bedrijfsopvolgingsfaciliteiten worden 
begrepen, hetgeen overigens nog niet betekent dat zij ‘terecht’ zijn ingevoerd. Vanwege 
het feit dat de verschuldigde belasting van invloed is op de financieringsbehoefte is naar 
de inhoud van het financieringsprobleem nader onderzoek verricht in hoofdstuk 6.

17.2.4 Financieringsproblemen en werking van de markt

Banken zijn private ondernemingen. Het is in beginsel aan hen om te bepalen of zij wel 
of geen kredieten verstrekken. Indien er rationeel gezien redenen bestaan om de financie-
ring ter zake van de bedrijfsopvolging niet te verstrekken, is dat geen reden voor de over-
heid om in te grijpen. In dat geval doet de markt haar werk en vindt een natuurlijke selec-
tie plaats tussen rendabele en niet-rendabele ondernemingen. Het uitgangspunt dat de 
overheid alleen zou moeten ingrijpen in het geval dat de markt suboptimale uitkomsten 
oplevert, wordt zowel in de literatuur als door de ministers van Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie en Financiën aangehangen. Het laten voortbestaan van ondernemin-
gen bij een bedrijfsopvolging is geen doel op zich. Dat het onvermijdelijk is dat een zeker 
percentage van de oude ondernemingen de poorten zal moeten sluiten en plaats zal moe-
ten maken voor nieuwkomers, is een visie die ook de Expertgroep van de Europese Unie 
aanhangt. Onderzocht is dan ook welke financieringsproblemen zich bij een bedrijfsop-
volging kunnen voordoen, wat daarvan de oorzaken zijn en naar de wijze waarop de over-
heid het beste zou kunnen ingrijpen indien de financieringsproblemen worden veroor-
zaakt door marktfalen.

Uit het onderzoek naar het financieringsvraagstuk in de praktijk blijkt dat er diverse rede-
nen bestaan waarom het verkrijgen van een financiering voor een bedrijfsoverdracht tot 
problemen kan leiden. Een reden is dat er een informatieachterstand bestaat bij de over-
nemer en bij de bank. Bovendien vinden banken – mede door de informatieachterstand – 
een bedrijfsoverdracht een risicovolle investering waarvoor zij zekerheid willen hebben. 
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Deze zekerheid kan veelal door de koper niet worden gegeven. Met betrekking tot de con-
crete financieringsproblemen en de daarvoor getroffen – niet fiscale – kredietmaatregelen 
door de overheid, kan onderscheid worden gemaakt naar soort onderneming:
1. Bij kleine ondernemingen zijn de financieringsproblemen het grootst, met als bijko-

mende oorzaak dat banken het niet de moeite waard vinden om aan de overdracht van 
kleine ondernemingen aandacht te besteden. Er is sprake van marktfalen van de finan-
cieringsmarkt. Voor deze situatie heeft de overheid de Microfinancieringsregeling 
ingevoerd. Via de Stichting Qredits heeft zij – in samenwerking met een aantal banken 
– de financiering van kleine kredieten voor haar rekening genomen. De regeling blijkt 
in de praktijk goed te functioneren. Gegeven de omvang van het maximaal te verkrij-
gen krediet van € 35.000 biedt deze regeling echter veelal geen oplossing voor de 
bedrijfsoverdracht van kleine ondernemingen, althans niet in geval van verkoop. 
Mogelijk dat de huidige BMKB-regeling hiervoor wel voldoende oplossing biedt. Indien 
dat niet het geval is, zou de Microfinancieringsregeling kunnen worden verruimd.

2. Jonge innovatieve ondernemingen kunnen ook met een financieringsprobleem wor-
den geconfronteerd, zij het dat dit probleem relatief gezien weinig voorkomt. Indien 
deze jonge bedrijven in hun expansiedrift bedrijven zouden willen overnemen, kun-
nen zij echter wel te maken krijgen met een financieringsprobleem, terwijl daar rati-
oneel gezien geen reden voor bestaat. Hier is eveneens sprake van marktfalen, zij het 
op kleine schaal. Voor deze situatie heeft de overheid de Groeifaciliteit in het leven 
geroepen. De benutting van deze regeling blijft achter bij de verwachtingen, wat deels 
wordt toegeschreven aan de kredietcrisis.

3. Ten aanzien van familieondernemingen geldt dat de solvabiliteit over het algemeen 
goed is. Juist het hebben van veel eigen vermogen wordt als een van de krachten van 
het familiebedrijf gezien. Deze goede solvabiliteit vermindert in theorie het financie-
ringsprobleem van de koper; hij zal zekerheid kunnen bieden. Toch bestaat er een 
financieringsprobleem omdat familiebedrijven de voorkeur hebben om de onderne-
ming te financieren met eigen vermogen. Banken op hun beurt zijn veelal niet bereid 
om de goodwill te financieren, vanwege het geringe vertrouwen in de ondernemers-
kwaliteiten van de opvolger. In de literatuur wordt dan ook gerept van een wederzijds 
wantrouwen tussen banken en familiebedrijven. Voor zover de financiering niet wordt 
verleend vanwege het ontbreken van zekerheden, terwijl wel sprake is van goede con-
tinuïteitsperspectieven, is ook bij de financiering van familieondernemingen sprake 
van marktfalen. In die situatie zou mogelijk een beroep op de bestaande borgstellings-
regelingen kunnen worden gedaan.

De hiervoor gegeven uitkomsten leiden tot de conclusie dat als de overheid al tot het tref-
fen van extra fiscale maatregelen zou moeten overgaan, zij met name maatregelen voor 
kleine ondernemingen zou moeten treffen. Ten aanzien van familieondernemingen lijkt 
voor het treffen van nadere fiscale maatregelen niet direct aanleiding te zijn. Dit laatste 
is verrassend, omdat bijvoorbeeld de – inmiddels zeer ruime – vrijstelling voor de waarde 
going concern voor de schenk- en erfbelasting met name is bedoeld om te voorkomen dat 
familiebedrijven zouden moeten worden gestaakt, als gevolg van het feit dat zij middelen 
aan de onderneming moeten onttrekken om de belasting te kunnen voldoen. Gegeven de 
hoge solvabiliteit ligt het niet voor de hand dat de familieonderneming door de heffing 
van schenk- of erfbelasting in gevaar zal komen. Het zou kunnen dat het voor de familie-
ondernemingen lastig is om de middelen direct te onttrekken, omdat deze ‘vast zitten in 
de onderneming’. Daardoor zou een liquiditeitsprobleem kunnen ontstaan. Dit betekent 
echter niet dat zij de belasting niet zouden kunnen betalen; een financiering lijkt van-
wege de goede solvabiliteit tot de mogelijkheden te behoren. De afkeer tegen het aantrek-
ken van vreemd vermogen is geen reden om een vrijstelling voor de schenk- en erfbelas-
ting te verlenen. Daarbij komt dat juist kleine ondernemingen niet altijd van de vrijstel-
ling voor de schenkbelasting gebruik kunnen maken, omdat het ondernemingsvermogen 
veelal dient als pensioen voor de oude ondernemer. Deze vrijstelling lijkt dan ook vooral 
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ten goede te komen aan de familiebedrijven, terwijl bij hen het financieringsprobleem 
over het algemeen het minst nijpend is.

Indien overheidsmaatregelen, zoals de genoemde niet-belastinggerelateerde kredietfacili-
teiten en de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, worden getroffen, moet in ieder geval 
worden voorkomen dat de risico’s eenzijdig bij de overheid worden gelegd. Het risico van 
de overheid moet bovendien tot het minimum worden beperkt. Een markt- en/of prijsme-
chanisme moet worden ingebouwd om overheidsfalen te voorkomen. Bij de borgstellings-
regelingen die in hoofdstuk 4 zijn besproken, is dit het geval. Deze niet-belastinggerela-
teerde kredietfaciliteiten worden alleen verleend bij voldoende continuïteitsperspectief, 
de risico’s worden gedeeld tussen overheid en banken en voor de borgstelling moet een 
prijs worden betaald. Het ingrijpen door de overheid moet verder het liefst tijdelijk gebeu-
ren. Hierdoor blijft de markt impulsen krijgen om zelf voor oplossingen te zorgen, zodat 
zij mogelijk de taak van de overheid weer kan overnemen. De meeste fiscale bedrijfsop-
volgingsfaciliteiten voldoen niet aan deze uitgangspunten. Behoudens de bedrijfsopvol-
gingslijfrente en de betalingsregelingen die worden verleend in geval van een schuldiger-
kenning door de overnemer, liggen de risico’s van de faciliteit volledig bij de overheid. 
Verder worden de faciliteiten verleend zonder dat vooraf een continuïteitstoets plaats-
vindt. Ten slotte moet alleen in geval van de rentedragende betalingsregelingen een prijs 
worden betaald, waarbij de rente overigens enkelvoudig wordt berekend. De vrijstellin-
gen, de kwijtschelding van de conserverende aanslag in de aanmerkelijkbelangsfeer en de 
renteloze betalingsregelingen leveren de ondernemer, zoals hiervoor reeds opgemerkt, 
louter belastingbesparing op. De fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voldoen dus niet 
aan de gestelde eisen aan interventie door de overheid. Hierdoor kan overheidsfalen 
optreden.

17.3 DEEL II:  JURIDISCHE EVALUATIE

17.3.1 Inleiding

In de hoofdstukken 7 t/m 12 heeft de juridische evaluatie van de bedrijfsopvolgingswetge-
ving plaatsgevonden. In de hoofdstukken 7 t/m 9 is onderzocht of de bedrijfsopvolgings-
wetgeving rechtmatig is en bovendien in overeenstemming is met de rechtsbeginselen 
(kwaliteitseis 1). Concreet betekent dit dat is getoetst of de bedrijfsopvolgingswetgeving 
in overeenstemming is met de in het VwEU opgenomen vrijheden (hoofdstuk 7), het ver-
bod op staatssteun in het VwEU (hoofdstuk 8) en het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW 
(hoofdstuk 9). Bij deze eis is tevens aandacht besteed aan de vraag of de bedrijfsopvolgings-
wetgeving in overeenstemming is met het draagkrachtbeginsel (hoofdstuk 10). Het onder-
zoek naar de onderlinge afstemming (kwaliteitseis 2) en de eenvoud van de bedrijfsopvol-
gingswetgeving (kwaliteitseis 3) heeft in hoofdstuk 11 respectievelijk 12 plaatsgevonden. 
Bij deze twee laatstgenoemde kwaliteitseisen is het uitgangspunt geweest dat op voor-
hand vaststaat dat de bedrijfsopvolgingswetgeving niet aan deze eisen voldoet. Het onder-
zoek is dan ook meer gericht op de oorzaken van de afstemmingsverschillen en de com-
plexiteit van de wetgeving, alsmede op de maatregelen die kunnen worden getroffen 
zodat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

17.3.2 Overeenstemming met de vrijheden in het VwEU

In hoofdstuk 7 is onderzocht of de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in overeenstemming zijn 
met de vrijheden in het VwEU. Hierbij zijn de doorschuifregelingen, de kwijtschelding 
van de conserverende aanslag in de aanmerkelijkbelangsfeer en de bedrijfsopvolgingslijf-
rente in het onderzoek betrokken.

Indien in binnenlandse verhoudingen een onderneming of aandelen worden overgedra-
gen, kan onder voorwaarden de inkomstenbelastingclaim worden doorgeschoven. Dit is 
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niet mogelijk in geval door de overdracht Nederland zijn heffingsbevoegdheid over de 
stille reserves van de onderneming respectievelijk de meerwaarde op de aandelen kwijt-
raakt. In dat geval treedt namelijk claimverlies op. Aangezien Nederland in binnenlandse 
situaties in geval van realisatie een doorschuifregeling verleent, moet Nederland dat in 
beginsel ook doen in geval van grensoverschrijdende situaties. Dat dit niet gebeurt, bete-
kent dat zich een belemmering voordoet. Het territorialiteitsbeginsel rechtvaardigt deze 
belemmering. Onderzocht is vervolgens of het daarbij gehanteerde middel geschikt en 
proportioneel is.

Voor de doorschuifregelingen in de winstsfeer geldt dat een nadere voorziening moet wor-
den getroffen. Het gehanteerde middel van directe afrekening is niet proportioneel. Hier-
bij kan worden gedacht aan het verlenen van onverwijld uitstel tot het moment dat de 
stille reserves worden gerealiseerd. Een kwijtschelding van de belastingschuld na tien jaar 
moet niet plaatsvinden. Niet alleen is een dergelijke kwijtschelding niet in overeenstem-
ming met het territorialiteitsbeginsel, maar tevens leidt het verlenen van kwijtschelding 
in deze situaties tot een niet te rechtvaardigen ongelijke behandeling in vergelijking met 
de situatie waarin de bedrijfsopvolging binnen Nederland plaatsvindt. Dit betekent tevens 
dat de thans bestaande kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar in de 
aanmerkelijkbelangsfeer moet vervallen.

Dat Nederland uitstel moet verlenen op grond van de Europese regels leidt overigens tot 
de merkwaardige situatie dat in het geval waarin de stille reserves of de meerwaarde van 
de aandelen als gevolg van de overdracht door de overdrager zijn gerealiseerd toch uitstel 
van betaling moet worden verleend. Aangezien de Commissie heeft aangegeven dat bij 
realisatie tot inning mag worden overgegaan, lijkt een dergelijke tegemoetkoming te 
ruimhartig. Immers, anders dan bij emigratie het geval is, is de onderneming of zijn de 
aandelen overgedragen aan een ander. Dat Nederland toch uitstel moet verlenen, is echter 
een onlosmakelijk gevolg van het feit dat Nederland ook in binnenlandse verhoudingen 
de doorschuifregelingen toestaat in situaties waarin realisatie heeft plaatsgevonden. 
Indien de doorschuifregelingen worden afgeschaft en worden vervangen door een niet-
belastinggerelateerde kredietfaciliteit (zie hierover nader § 17.3.5 en § 17.4.4), is dit pro-
bleem uit de wereld. Bovendien wordt dan niet meer in strijd gekomen met de verdrags-
vrijheden omdat in alle gevallen dezelfde kredietfaciliteit wordt verleend.

Met betrekking tot de bedrijfsopvolgingslijfrente geldt dat er twee voorwaarden zijn die 
ertoe leiden dat de faciliteit in strijd komt met de vrijheden in het VwEU. Dit is ten eerste 
de voorwaarde dat de bedrijfsopvolger in Nederland woonachtig moet zijn. De tweede 
voorwaarde die strijd met het VwEU oplevert, is dat de voortzetter de lijfrenteverplichting 
moet rekenen tot zijn binnenlandse ondernemingsvermogen. De wetgever moet de wet-
geving aanpassen in die zin dat moet worden bepaald dat een natuurlijke persoon/voort-
zetter als kwalificerende verzekeraar zou moeten kunnen optreden indien:
1. hij in Nederland woonachtig is en de lijfrenteverplichting rekent tot zijn binnenlandse 

of buitenlandse ondernemingsvermogen;
2. hij in het buitenland woonachtig is en een vaste inrichting heeft in Nederland waartoe 

de lijfrenteverplichting wordt gerekend, en
3. hij in het buitenland woonachtig is, geen vaste inrichting heeft in Nederland, maar 

zich conformeert aan de voorwaarden van informatieverstrekking en zekerheidstel-
ling/aansprakelijkheidsaanvaarding, zoals die worden gesteld aan buitenlandse profes-
sionele verzekeraars die zich in dezelfde omstandigheden bevinden.

Ook voor de bedrijfsopvolgingslijfrente geldt dat indien deze faciliteit niet langer moge-
lijk wordt gemaakt en de overnemer in plaats daarvan bij de financiering van de over-
name gebruik kan maken van een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit het Euro-
peesrechtelijke probleem is opgelost. Tevens heeft dit tot gevolg dat de overdrager voor 
zijn inkomensvoorziening niet langer afhankelijk is van de resultaten van de onderne-
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ming na de overdracht. Met de van de koper ontvangen koopsom kan hij – al dan niet via 
de aanschaf van een lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij of via het zogenoemde 
banksparen – in zijn pensioen voorzien.

17.3.3 Overeenstemming met het verbod op staatssteun

In hoofdstuk 8 is antwoord gegeven op de vraag of de bedrijfsopvolgingswetgeving in 
overeenstemming is met het in het VwEU opgenomen verbod op staatssteun. Van een 
steunmaatregel is sprake indien (1) de Nederlandse staat een maatregel heeft getroffen 
die, (2) een ongunstige invloed heeft of kan hebben op de tussenstaatse handel, omdat 
deze maatregel (3) ondernemingen een voordeel biedt (voordeeleis), en (4) dit voordeel 
niet aan alle ondernemingen in Nederland wordt verleend (selectiviteitseis). Uit de recht-
spraak van het HvJ EU blijkt dat zowel aan het voordeelvereiste als aan het selectiviteits-
vereiste snel wordt voldaan. De selectiviteit kan overigens worden gerechtvaardigd door 
de aard en opzet van het Nederlandse belastingstelsel. Indien aan de genoemde vier eisen 
is voldaan, is sprake van staatssteun. Als voor de getroffen maatregel geen in het verdrag 
voorzienbare uitzondering is opgenomen, is sprake van verboden staatssteun.

Aan het eerste vereiste is voldaan. Aan het tweede vereiste zal in de meeste gevallen ook 
zijn voldaan. Voldoende is namelijk dat de positie van het ontvangende bedrijf wordt ver-
sterkt ten opzichte van andere ondernemingen die concurreren in het intracommunau-
taire handelsverkeer, waarbij niet van belang is of de begunstigde onderneming zelf actief 
is over de grens. Alle bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, behoudens de bedrijfsopvolgingslijf-
rente, voldoen ook aan het voordeelvereiste. Dat in bepaalde situaties de kapitaalverschaf-
fers van de onderneming het voordeel wordt gegeven (inkomstenbelastingfaciliteiten 
voor aanmerkelijkbelanghouders) of aan privépersonen (faciliteiten voor de schenk- en 
erfbelasting) doet daar naar mijn mening niet aan af. De faciliteiten zijn juist bedoeld om 
liquiditeitsproblemen bij de onderneming te voorkomen. Daarmee ziet de wetgever de 
gegeven faciliteiten zelf als een voordeel voor ondernemingen. Vervolgens is getoetst aan 
het selectiviteitsvereiste. Voor drie faciliteiten bleek ook aan dit vereiste te worden vol-
daan, zodat voor deze drie maatregelen geldt dat sprake is van staatssteun. Dit is ten eerste 
de ouder-kind-broer-zusvrijstelling voor de overdrachtsbelasting, omdat deze alleen wordt 
verleend ter zake van een bedrijfsopvolging binnen een bepaalde familiegroep. De tweede 
staatssteunmaatregel is de 5%-margeregeling voor beleggingsvermogen voor de schenk- 
en erfbelasting. Deze faciliteit wordt alleen verleend aan bepaalde ‘AB-ondernemingen’, 
waardoor de maatregel selectief is. Deze selectiviteit wordt niet gerechtvaardigd door de 
aard en opzet van het belastingstel, omdat het voor de heffing van schenk- en erfbelasting 
niet uitmaakt of het beleggingsvermogen in privé wordt gehouden of indirect via aande-
len in een vennootschap. Ter zake van de heffing van inkomstenbelasting wordt deze 
selectiviteit overigens wel opgeheven door de aard en opzet van het belastingstelsel. Tot 
het vermogen van IB-ondernemingen kan geen beleggingsvermogen behoren. De vermo-
genswinsten worden dus ook niet belast met inkomstenbelasting, althans niet via de 
regels van de winst uit onderneming. Dat de doorschuifregeling bij een AB-onderneming 
dus wel kan zien op beleggingsvermogen en bij een IB-onderneming niet, is vanuit staats-
steunoogpunt geen probleem. Deze rechtvaardiging geldt niet voor de 5%-beleggings-
marge voor de schenk- en erfbelasting, omdat deze heffing aansluit bij het verkregen ver-
mogen. De derde geconstateerde selectieve maatregel is de kwijtschelding van de belas-
tingschuld in de aanmerkelijkbelangsfeer in geval van een verkrijger niet-inwoner. Met 
betrekking tot de kwijtschelding van de belastingschuld in de aanmerkelijkbelangsfeer in 
de situatie waarin de aandelen door een niet-inwoner worden verkregen, is niet geheel 
duidelijk of sprake is van een selectieve maatregel. Enerzijds kan worden gesteld dat de 
kwijtschelding afwijkt van het normale stelsel omdat het de vermogenswinst die in 
Nederland is behaald onbelast laat. Anderzijds wordt deze kwijtschelding verleend aan 
alle bv’s in Nederland met geëmigreerde aandeelhouders. Met betrekking tot dit laatste 
streeft Nederland er overigens naar zijn heffingsrecht uit te breiden indien de andere ver-
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dragsstaat effectief niet tot heffing over de vermogensaanwas na emigratie overgaat. Daar-
mee komt de kwijtschelding staatssteunrechtelijk meer onder druk te staan. Overigens 
kan de rechtvaardiging voor de kwijtschelding van de belastingschuld na tien jaar niet 
worden gevonden in het EU-recht. Het EU-recht dwingt namelijk wel tot het verlenen van 
uitstel van betaling, maar niet tot het verrichten van een kwijtschelding. De kwijtschel-
ding is in ieder geval wel een selectieve maatregel voor zover de eis wordt gesteld dat de 
aandelen moeten worden geschonken aan een werknemer die minimaal drie jaar in de bv 
werkzaam is. De kwijtschelding van de belastingschuld in de aanmerkelijkbelangsfeer in 
de situatie waarin de aandelen krachtens schenking worden verkregen door een niet-
inwoner vormt dan ook staatssteun in de zin van art. 107 VwEU.

Aangezien de in het VwEU opgenomen uitzonderingen op de drie genoemde faciliteiten 
niet van toepassing zijn, vormen de drie faciliteiten ook verboden staatssteunmaatregelen. 
Of de Commissie ter zake actie zal ondernemen, valt te betwijfelen aangezien zij zelf de 
staten heeft opgeroepen maatregelen te treffen ter zake van de belastingheffing bij een 
bedrijfsopvolging. Dit zou overigens niet van belang mogen zijn. De wetgever zou uit zich-
zelf de maatregelen niet moeten treffen, omdat zij leiden tot een verstoring van het level 
playing field tussen ondernemingen in Nederland. In die zin is de kwalificatie of al dan 
niet sprake is van een verboden staatssteunmaatregel voor het voeren van een goed eco-
nomisch beleid niet van belang.

Ook met betrekking tot de staatssteunproblemen kan worden opgemerkt dat deze kun-
nen worden voorkomen indien gebruik wordt gemaakt van een niet-belastinggerela-
teerde kredietfaciliteit.

17.3.4 Overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel

In hoofdstuk 9 is onderzocht of de volgende faciliteiten in overeenstemming zijn met het 
gelijkheidsbeginsel dat is opgenomen in art. 1 GW:
1. Vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting over het verschil tussen de hogere liquida-

tiewaarde en de lagere waarde going concern, omdat onderscheid wordt gemaakt tus-
sen verkrijging van ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen.

2. Vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting over de waarde going concern, omdat 
onderscheid wordt gemaakt tussen verkrijging van ondernemingsvermogen en niet-
ondernemingsvermogen.

3. Ouder-kind-broer-zusvrijstelling voor de overdrachtsbelasting omdat de vrijstelling is 
beperkt tot bedrijfsopvolgingen die plaatsvinden binnen een bepaalde familiegroep.

Ad 1. Vrijstelling verschil liquidatiewaarde en lagere waarde going concern
Uitgangspunt voor de SW 1956 is dat de verkrijging in aanmerking wordt genomen naar 
de waarde in het economische verkeer. Bij een slecht renderende onderneming kan de 
liquidatiewaarde hoger zijn dan de waarde going concern. In dat geval is de liquidatie-
waarde de waarde in het economische verkeer. Aangezien bij voortzetting deze hogere 
liquidatiewaarde niet wordt gerealiseerd, wordt het verschil tussen de hogere liquidatie-
waarde en de lagere waarde going concern voorwaardelijk vrijgesteld. Een faciliteit die de 
voorzetting van een slecht renderende onderneming stimuleert, lijkt noodzakelijk noch 
effectief. Er kunnen echter maatschappelijke redenen bestaan om de onderneming toch 
voort te zetten. In deze laatste situatie kan een faciliteit op zijn plaats zijn. Los daarvan is 
de huidige vrijstelling voor het verschil tussen de hogere liquidatiewaarde en de lagere 
waarde going concern om twee redenen niet in overeenstemming met art. 1 GW. De eer-
ste reden is dat de vrijstelling een te korte voortzettingsperiode kent. Alleen indien de 
voortzetter binnen vijf jaar de onderneming staakt, is de liquidatiewaarde belast met 
schenk- of erfbelasting. Echter, zodra de voortzetter de liquidatiewaarde realiseert, vervalt 
de grond voor de eerder verleende tegemoetkoming. Naar mijn mening zou een onbe-
perkte voortzettingstermijn moeten gelden, waarbij het heffingsmoment moet worden 
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verlegd naar het moment van feitelijke realisatie van de liquidatiewaarde. Het enkele 
tijdsverloop zou immers niet van invloed mogen zijn op de omvang van de heffing van 
schenk- of erfbelasting. Hierbij moet het staken van de onderneming als zelfstandig reali-
satiemoment gelden, omdat op dat moment eveneens de grond voor de eerder gegeven 
tegemoetkoming vervalt. Indien de waarde in het economische verkeer inmiddels lager is 
dan de liquidatiewaarde ten tijde van de verkrijging zou, voor deze specifieke situatie, bij 
deze lagere waarde moeten worden aangesloten. De tweede reden is dat van – eventuele 
– andere erfgenamen niet wordt geëist dat zij ook een offer brengen. Niet valt in te zien 
waarom de overheid – na vijf jaar – van haar claim afziet, terwijl erfgenamen niet-voort-
zetters hun claim op de bedrijfsopvolger behouden. De vrijstelling is niet proportioneel 
doelmatig en zou op deze twee punten moeten worden aangepast. In hoofdstuk 14 is ove-
rigens onderzocht of de vrijstelling noodzakelijk is, beoordeeld vanuit het feit dat zij 
wordt gebruikt en is ook ingegaan op de effectiviteit van de vrijstelling. Hierbij is gebruik-
gemaakt van de uitkomsten uit het praktijkonderzoek. Voor de conclusies ter zake wordt 
verwezen naar § 17.4.3.

Ad 2. Vrijstelling voor de waarde going concern
In § 9.4 is de chronologische ontwikkeling en doelstelling van de vrijstelling voor de 
waarde going concern van de onderneming weergegeven. Hieruit is gebleken dat de invoe-
ring van deze vrijstelling, en de verruiming daarvan door de jaren heen, op geen enkele 
manier afdoende is gemotiveerd. De enkele veronderstelling dat de schenk- of erfbelasting 
leidt tot liquiditeitsproblemen, is aanleiding geweest voor de wetgever om met ingang van 
het jaar 1997 tot de invoering van de vrijstelling over te gaan. Dat dit is gebeurd, is verras-
send, aangezien in 1981, 1984 en 1993 de invoering van een vrijstelling volgens de wetge-
ver niet noodzakelijk was. Ter motivering van deze stelling is in 1984 en 1993 aangegeven 
dat slechts in zeer beperkte mate – ‘weinig gevallen’ respectievelijk ‘gemiddeld 16 geval-
len per jaar’ – gebruik werd gemaakt van de toenmalige betalingsregelingen. Een derge-
lijk klein gebruik impliceert dat de noodzaak van een faciliteit verwaarloosbaar klein is. 
Dit was tevens de reden voor de wetgever om in 1993 niet tot een verruiming van de beta-
lingsregeling over te gaan. Met ingang van 1 januari 1996 is de uitstelperiode desondanks 
verlengd van vijf naar tien jaar omdat het georganiseerde bedrijfsleven daarop had aange-
drongen. Het verlenen van uitstel voor een periode van vijf jaar zou te kort zijn om een 
substantiële bijdrage te leveren aan het wegnemen van de liquiditeitsproblemen. Het 
gegeven argument voor de verruiming is weinig overtuigend. Het is eerder aannemelijk 
dat weinig van de regeling gebruik werd gemaakt, omdat de faciliteit niet nodig was.

Vervolgens is in 1998 met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997 een vrijstelling inge-
voerd. Waarom het verlenen van renteloos uitstel voor een periode van tien jaar op dat 
moment geen afdoende maatregel meer zou zijn, is daarbij niet aangegeven. Indien veel 
ondernemingen ondanks het renteloze uitstel voor een periode van tien jaar in de proble-
men zouden komen, en deze problemen niet opgelost zouden kunnen worden door een 
verlenging van de uitstelperiode, zou een vrijstelling gerechtvaardigd kunnen zijn. Dat dit 
– veelvuldig – het geval zou zijn, is echter niet gebleken en ook niet aannemelijk. Immers, 
de verkrijgers kregen op dat moment reeds tien jaar de tijd om de schenk- of erfbelasting 
op te brengen, waarbij geen rente werd berekend. Deze belasting, die in economsiche zin 
de ‘koopsom’ voor de verkregen onderneming vormt, vertegenwoordigt ‘slechts’ een deel 
van de waarde van de onderneming. Verder is het opvallend dat in de toelichting wordt 
aangegeven dat de vrijstelling met name is bedoeld om een tegemoetkoming te verlenen 
aan familiebedrijven. Uit het onderzoek naar de financieringsproblemen ter zake van de 
bedrijfsopvolging is gebleken dat juist familieondernemingen in het algemeen een goede 
solvabiliteit hebben. Ook vanuit die optiek is het dus onduidelijk waarom toch een vrij-
stelling is ingevoerd. Niet duidelijk is althans welke economische feiten daaraan ten 
grondslag hebben gelegen. Wel kan uit de hele parlementaire geschiedenis worden afge-
leid dat de invloed van belangenorganisaties en het bedrijfsleven om maatregelen te tref-
fen voor de schenk- en erfbelasting groot is. Zij hebben steeds op een vrijstelling aange-
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drongen en uiteindelijk lijken de bewindspersonen en politici gevoelig te zijn geweest 
voor deze druk. Het is kennelijk lastig voor hen om zich tegen deze druk te verweren. 
Toch zou dat het geval moeten zijn. Immers, dat de heffing van schenk- en erfbelasting 
plaatsvindt, is het gevolg van het feit dat deze heffingen nu eenmaal bestaan. Iedere ver-
krijger krachtens schenking of erfrecht moet deze belasting betalen. Om die reden, en 
vanwege het feit dat het verlenen van een vrijstelling de belastingopbrengsten verlaagt en 
dus de kosten daarvan indirect door de andere contribuabelen in Nederland moeten wor-
den opgebracht, zou een vrijstelling niet lichtvaardig moeten worden ingevoerd. Het 
enkele argument dat ondernemingen in gevaar zouden komen door de heffing van 
schenk- en erfbelasting, is daarvoor onvoldoende.

Nadat uiteindelijk in 1997 een vrijstelling is ingevoerd van 25%, is de (politieke) druk op 
de verruiming van de vrijstelling alleen maar toegenomen en met ‘succes’. Met ingang van 
2010 bedraagt de vrijstelling deels 100% en deels 83%. De verruimingen hebben mede 
plaatsgevonden naar aanleiding van ‘signalen uit de praktijk’. Deze signalen zijn niet 
onderbouwd met concrete cijfers. Niet is aangegeven om hoeveel gevallen het jaarlijks 
gaat, zelfs niet bij benadering. Daartoe blijken ook de relevante data te ontbreken. In 2010 
is aangegeven dat mede vanwege het ontbreken van relevante data een evaluatie van de 
fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet kon plaatsvinden.

Aangezien een afdoende motivering voor de invoering en de verruiming van de vrijstel-
ling ontbreekt, is de conclusie dat de vrijstelling reeds om die reden in strijd is met art. 1 
GW. In hoofdstuk 14 is overigens via een successierechtdossieronderzoek onderzocht of 
het in beginsel verschuldigde successierecht uit de nalatenschap betaald had kunnen wor-
den. De uitkomsten uit dat onderzoek ondersteunen de stelling dat een vrijstelling voor 
de waarde going concern niet nodig is. In bijna 70% van de gevallen bevatten de nalaten-
schappen voldoende middelen om het successierecht van alle verkrijgers te kunnen beta-
len. Een dergelijke hoge uitkomst is geen reden om een generieke en ruime vrijstelling te 
verlenen. Zie hierover uitgebreider § 17.4.3. Van belang is overigens ook dat lang niet voor 
iedere (familie)onderneming geldt dat de bedrijfsopvolging via een schenking of verer-
ving gestalte wordt gegeven. Ondernemingen die ten titel van koop worden overgedragen, 
worden met een hogere financieringslast geconfronteerd, terwijl daarvoor geen ruime 
financieringsfaciliteit wordt verleend (§ 17.4.3).

Voor dit onderzoek is niet van belang hoe de rechter zal oordelen. Immers, art. 1 GW is 
aan de wetgever gericht. Desalniettemin is enige aandacht besteed aan de verhouding tus-
sen de rechter en de wetgever. Hieruit blijkt dat of de rechter ook zal oordelen dat de vrij-
stelling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel vanwege een motiveringsgebrek, kan wor-
den betwijfeld aangezien met de vrijstelling een sociaaleconomisch doel wordt nage-
streefd. Het lijkt erop dat de rechter bij aanwezigheid van een economische doelstelling 
vrij snel oordeelt dat de wetgever binnen zijn – ten opzichte van de rechter – toekomende 
ruime beoordelingsvrijheid is gebleven. Dit zou naar mijn mening niet de maatstaf moe-
ten zijn. Het enkel geven van een economisch getinte verklaring voor een vrijstelling, is 
naar mijn mening onvoldoende; de verklaring zelf zou ook – marginaal – op realiteit moe-
ten worden getoetst. Op zijn minst zou ook de rechter van de wetgever mogen eisen dat 
hij een begin van een bewijs levert waardoor aannemelijk is dat de verklaring voor de 
getroffen maatregel ‘waar’ is. Dit geldt zeker in de onderhavige situatie nu het gaat om 
het verlenen van een zeer ruime vrijstelling, die de wetgever vanaf de invoering met 
ingang van 1997 tot en met nu steeds heeft nagelaten te onderbouwen en ook niet kan 
onderbouwen omdat de data daarvoor ontbreken.

De geconstateerde strijd met het gelijkheidsbeginsel kan worden weggenomen door in 
plaats van een vrijstelling te verlenen, gebruik te maken van een niet-belastinggerela-
teerde kredietfaciliteit. Hierdoor wordt tevens bereikt dat geen onderscheid meer wordt 
gemaakt tussen ondernemingen die krachtens schenking of erfrecht worden overgedra-
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gen en ondernemingen die ten titel van koop worden overgenomen. Zie hierover uitge-
breider § 17.4.3.

Ad 3. Ouder-kind-broer-zusvrijstelling
De vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor verkrijgers binnen de rechte linie en de 
zijlinie is, vanwege de aangebrachte beperking tot de genoemde familiekring, eveneens 
in strijd met art. 1 GW. De Hoge Raad ziet als doelstelling van de voormalige ouder-kind-
vrijstelling het voorkomen van versnippering van ondernemingsvermogen als gevolg van 
de werking van de legitiemeregeling. Mijn conclusie is dat om civielrechtelijke redenen 
de beperking tot verkrijgingen door kinderen niet bijdraagt aan deze doelstelling. Wat 
daarvan ook zij, de uitbreiding van de vrijstelling naar broers en zussen zet de rechtvaar-
diging van de aangebrachte beperking in ieder geval onder druk. Onder de oude vrijstel-
ling werden deze verkrijgers naar de mening van de Hoge Raad terecht buiten de vrijstel-
ling gehouden, omdat het versnipperingsrisico zich bij deze verkrijgers niet voordeed. Dit 
was in eerste instantie mede reden voor de staatssecretaris om de gevraagde uitbreiding, 
met als doel het wegnemen van knelpunten in de landbouwpraktijk, niet aan te brengen. 
Desondanks zijn deze verkrijgers korte tijd na de afwijzende reactie toch als kwalifice-
rende verkrijgers toegevoegd. Dat dit is gebeurd zonder dat daarvoor een afdoende moti-
vering is gegeven, betekent naar mijn mening dat de wetgever met de aangebrachte uit-
breiding het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW onvoldoende in acht heeft genomen. Ver-
der heeft de wetgever uitdrukkelijk niet iedere bedrijfsopvolging willen faciliëren, maar 
slechts die bedrijfsopvolgingen die binnen een bepaalde familiegroep plaatsvinden. Dit 
betekent naar mijn mening dat de wetgever met de ouder-kind-broer-zusvrijstelling niet 
alleen een ongerechtvaardigd onderscheid heeft aangebracht met andere verkrijgers van 
IB-ondernemingen, maar ook met verkrijgers van onroerende zaken die niet tot het 
ondernemingsvermogen behoren.

Dit betekent dat ofwel de aangebrachte beperking, ofwel de vrijstelling moet vervallen. 
Naar mijn mening zou de vrijstelling moeten vervallen, aangezien niet vaststaat dat de 
vrijstelling leidt tot het wegnemen van een collectief materieel welvaartsprobleem dat 
wordt veroorzaakt door marktfalen. Bovendien zijn minder vergaande oplossingen ook 
mogelijk om een eventueel probleem op te lossen. Ook hierbij kan weer worden gedacht 
aan de invoering van een niet-belastinggerelateerde kredietmaatregel.

17.3.5 Overeenstemming met het draagkrachtbeginsel

In hoofdstuk 10 is onderzocht of de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in overeenstem-
ming zijn met het draagkrachtbeginsel. Het draagkrachtbeginsel ligt ten grondslag aan de 
heffing van inkomstenbelasting en de heffing van schenk- en erfbelasting. Aangezien het 
draagkrachtbeginsel aan deze heffingen ten grondslag ligt, zou dit ertoe moeten leiden 
dat personen met een even groot inkomen gelijk worden belast. Het is het meest juist om 
daarbij uit te gaan van de vermogensvergelijkingstheorie. Indien deze theorie als basis 
zou worden gehanteerd voor de belastingheffing naar inkomen, zou dit tot gevolg hebben 
dat personen met een even groot objectief inkomen op gelijke wijze in de heffing zouden 
worden betrokken. De wetgever differentieert echter voor de inkomstenbelasting naar 
soort inkomen, hetgeen vanuit het draagkrachtbeginsel onjuist is en leidt tot een onge-
lijke behandeling. Deze ongelijkheid ontstaat ook indien aan de ene belastingplichtige 
wel een bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt verleend en aan de andere niet, voor zover deze 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit ertoe leidt dat het inkomen niet volledig in de heffing wordt 
betrokken bij degene bij wie dat inkomen is ontstaan. Daaruit volgt dat, indien de bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten inbreuk maken op het draagkrachtbeginsel, daarvoor een afdoende 
rechtvaardiging moet bestaan. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten die op het draagkrachtbe-
ginsel een inbreuk maken, zijn voor de inkomstenbelasting de doorschuifregelingen, de 
kwijtschelding van de conserverende aanslag in de aanmerkelijkbelangsfeer en voor de 
schenk- en erfbelasting de vrijstellingen. Voor een dergelijke inbreuk moet een afdoende 
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rechtvaardiging bestaan. In hoofdstuk 7 heb ik aangegeven dat de kwijtschelding van de 
conserverende aanslag niet wordt gerechtvaardigd door het territorialiteitsbeginsel. Aan-
gezien de claim in binnenlandse verhoudingen na ommekomst van een periode van tien 
jaar blijft bestaan, kan het tijdsverloop evenmin reden zijn om de schenker of erflater te 
vrijwaren van zijn inkomstenbelastingclaim (zie ook § 17.3.2 hiervoor). Om deze redenen 
maakt de kwijtschelding van de conserverende aanslag ook een ongerechtvaardigde 
inbreuk op het draagkrachtbeginsel. In hoofdstuk 9 is met betrekking tot de vrijstellingen 
voor de schenk- en erfbelasting geconcludeerd dat deze in strijd zijn met het gelijkheids-
beginsel, omdat de ene verkrijger wel wordt belast over zijn draagkrachtvermeerdering 
en de andere niet, terwijl daarvoor geen afdoende rechtvaardiging bestaat. Het onderzoek 
naar de overeenstemming van de vrijstellingen met het gelijkheidsbeginsel omvat dus 
impliciet het onderzoek naar de overeenstemming met het draagkrachtbeginsel, zodat 
daaraan in hoofdstuk 10 geen aandacht meer is besteed.

In hoofdstuk 10 is met name onderzocht of de doorschuifregelingen een gerechtvaardigde 
inbreuk maken op het draagkrachtbeginsel. De conclusie is dat dit niet het geval is. De 
noodzaak voor de invoering van de doorschuifregeling bij overlijden met ingang van 1965 
is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Op dat moment bestond bij overlijden al een afre-
kenmoment en waren ter zake reeds maatregelen getroffen om deze afrekening te ver-
zachten. De overlijdenswinst was belast tegen 20% en tevens kon voor de inkomstenbelas-
ting vijf jaar uitstel van betaling worden verkregen. Aangezien gebleken is dat de door-
schuifregelingen bij overlijden niet noodzakelijk zijn, kunnen de doorschuifregelingen 
bij leven dat evenmin zijn. Immers, deze doorschuifregelingen vinden hun – oorspronke-
lijke – grond in het bestaan van een doorschuifregeling bij overlijden. De doorschuifrege-
lingen bij leven stellen de eis dat de voortzetter een werknemer of medeondernemer is. 
Bij de daarbij gegeven doelstelling, kort gezegd het verbeteren van de kwaliteit van de 
bedrijfsopvolging, kunnen vraagtekens worden gezet. Eerder lijken budgettaire redenen 
de oorzaak te zijn van de aangebrachte beperking. Aangezien de kwaliteit en de omvang 
van de werkzaamheden van de overnemer er niet toe doen, borgen de eisen bovendien 
niet dat de doelstelling wordt bereikt. Hoe dan ook, voor zover het verbeteren van de kwa-
liteit van de bedrijfsopvolging al als een reëel argument kan worden gezien, dwingt deze 
reden niet tot de invoering van een doorschuifregeling. Aangezien de noodzaak voor het 
treffen van doorschuifregelingen niet vaststaat, is de inbreuk op het draagkrachtbeginsel 
onvoldoende gerechtvaardigd. Een onderzoek naar de effectiviteit en de doelmatigheid 
van de doorschuifregelingen heeft daarom in hoofdstuk 10 niet meer plaatsgevonden. Bij 
de beleidsmatige evaluatie is aan deze aspecten van de doorschuifregelingen wel aandacht 
besteed. Hieruit is gebleken dat de doorschuifregelingen ook niet effectief en proportio-
neel doelmatig zijn (zie voor de conclusies § 17.4.4).

Een en ander leidt tot de conclusie dat de doorschuifregelingen moeten worden afge-
schaft. Voor zover als gevolg van de overdracht van de onderneming een financieringspro-
bleem ontstaat, kan worden volstaan met het verstrekken van een niet-belastinggerela-
teerde kredietmaatregel aan de overnemer. Met het verkregen krediet kan de overdrager 
worden betaald en kan deze laatste zijn inkomstenbelasting voldoen. Dit laatste is alleen 
niet het geval indien de onderneming wordt geschonken. Voor die situatie zou overwogen 
kunnen worden om de niet-belastinggerelateerde kredietmaatregel ook voor de overdra-
ger open te stellen.

17.3.6 Onderlinge afstemming

In hoofdstuk 11 is onderzoek gedaan naar de onderlinge afstemming tussen de fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Aangezien sprake is van één beleidsonderwerp zouden de 
faciliteiten onderling op elkaar moeten zijn afgestemd. Het tegendeel is echter het geval: 
er bestaan veel afstemmingsverschillen. De twee belangrijkste oorzaken zijn dat er – al 
dan niet veroorzaakt door politieke druk – verschillende soorten faciliteiten bestaan en 
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dat geen sprake is van een eenduidig beleid ter zake van de fiscale begeleiding van 
bedrijfsopvolgingen. Dit wil echter nog niet zeggen dat deze twee oorzaken dus een recht-
vaardiging opleveren voor het ontbreken van onderlinge afstemming. Immers, indien de 
wetgever één soort faciliteit zou verlenen en daarbij een eenduidig beleid zou voeren met 
betrekking tot ‘de te kwalificeren bedrijfsopvolging’ wordt de onderlinge afstemming 
bereikt. Van de thans gehanteerde soorten fiscale faciliteiten leent een betalingsregeling 
zich daar het meest voor. Om meerdere redenen zou echter beter kunnen worden geko-
zen voor een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit.

17.3.7 Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid

In hoofdstuk 12 is onderzocht of de bedrijfsopvolgingswetgeving vereenvoudigd zou kun-
nen worden. Het feit dat de bedrijfsopvolgingswetgeving onvoldoende is geharmoniseerd, 
is een belangrijke factor die bijdraagt aan de complexiteit van de bedrijfsopvolgingswet-
geving. Hierop is reeds ingegaan in de vorige paragraaf. De stelling die in hoofdstuk 12 is 
verdedigd, is dat zolang de wetgever gebruik blijft maken van ruime bedrijfsopvolgings-
faciliteiten het creëren van eenvoudige wetgeving onmogelijk is, mede vanwege de aan-
zuigende werking die van de faciliteiten uitgaat. Ook dit pleit voor het treffen van een 
niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit.

17.4 DEEL III :  BELEIDSMATIGE EVALUATIE

17.4.1 Inleiding

In hoofdstuk 13 t/m 16 heeft de beleidsanalytische evaluatie plaatsgevonden. In hoofdstuk 
13 is allereerst aangegeven op welke punten de beleidstheorie en overige beleidsinforma-
tie gebreken vertonen. Vervolgens heeft een inhoudelijke beoordeling van het via de 
bedrijfsopvolgingswetgeving gevoerde beleid plaatsgevonden. Getoetst is of het beleid 
voldoet aan de subsidiariteits- en evenredigheidseis, effectief en doelmatig is en uitvoer-
baar en handhaafbaar is (kwaliteitseisen 4 t/m 6). Hieruit is gebleken dat het beleid niet 
voldoet aan deze kwaliteitseisen. De belangrijkste conclusies uit hoofdstuk 13 zijn opge-
nomen in § 17.4.2. De uiteindelijke conclusie is dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten zouden moeten vervallen en zouden moeten worden vervangen door een niet-belas-
tinggerelateerde kredietfaciliteit. Bij de inhoudelijke beoordeling van het beleid zijn 
diverse standpunten ingenomen. Een aantal van deze standpunten is in de hoofdstukken 
14 t/m 16 nader onderzocht op hun juistheid. Deze standpunten zijn:
1. dat de noodzaak tot het treffen van zeer vergaande maatregelen voor de schenk- en erf-

belasting niet zonder meer vaststaat (hoofdstuk 14),
2. dat dergelijke maatregelen kunnen leiden tot negatieve neveneffecten (hoofdstuk 14),
3. dat het beoogde effect van de doorschuifregelingen, te weten het verbeteren van de 

liquiditeits- en financieringspositie van de onderneming en de verbetering van de kwa-
liteit van de bedrijfsopvolging, niet zonder meer vaststaat (hoofdstuk 15),

4. dat het beleid niet effectief is, omdat de meest vergaande faciliteiten worden verleend 
in de situatie waarin de onderneming wordt geconfronteerd met de laagste financie-
ringslast (hoofdstuk 16) en

5. dat het treffen van een faciliteit, die is gerelateerd aan de omvang van de belastinghef-
fing per definitie geen goed middel is (hoofdstukken 14 t/m 16).

De belangrijkste conclusies uit de hoofdstukken 14 t/m 16 zijn opgenomen in § 17.4.3 t/m 
17.4.5.

17.4.2 Kwaliteit van de beleidstheorie en de inhoud van het gevoerde beleid

17.4.2.1 Kwaliteit van de beleidstheorie
Vooraf stond vast dat de kwaliteit van de beleidstheorie en de overige beleidsinformatie 
met betrekking tot het gevoerde bedrijfsopvolgingsbeleid onvoldoende is. In hoofdstuk 13 
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is aangegeven op welke punten de beleidstheorie en de overige beleidsinformatie gebre-
ken vertonen. Essentiële gebreken zijn dat de beleidsinformatie geen inzicht verschaft in 
de omvang van het probleem en dat de doelstellingen niet kwantitatief zijn ingevuld. 
Bovendien is de hoofddoelstelling van het fiscale bedrijfsopvolgingsbeleid niet helemaal 
duidelijk. De hoofddoelstelling is dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten liquiditeits-
problemen voor de onderneming als gevolg van belastingheffing bij de bedrijfsopvolging 
moeten voorkomen. In zoverre is de doelstelling helder. Vervolgens is echter aangegeven 
dat voor het wegnemen van financieringsproblemen terughoudendheid gepast is, omdat 
er geen reden bestaat voor de overheid om op te treden als bankier voor het bedrijfsleven. 
Liquiditeitsproblemen zijn echter in essentie financieringsproblemen. Indien een finan-
ciering kan worden verkregen voor de verschuldigde belasting, zijn de liquiditeitsproble-
men opgelost. Kan dat niet, dan bestaat er er niet alleen een liquiditeitsprobleem, maar 
ook een financieringsprobleem. Op grond van de gegeven doelstelling zou de conclusie 
moeten zijn dat bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, die verder gaan dan alleen het verlenen 
van uitstel om de financiering van de verschuldigde belasting rond te krijgen, niet inge-
voerd zouden moeten worden. De fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn echter der-
mate ruim en zo ingericht dat de overheid wel als – goedkope – bankier optreedt. Sterker 
nog, voor zover de overheid vrijstellingen verleent, geeft zij in feite subsidies en gaat zij 
dus veel verder dan een bank ooit zou gaan. Dit betekent dat de huidige faciliteiten niet 
in overeenstemming zijn met de hoofddoelstelling van het gevoerde beleid. Wat verder 
van belang is, is dat de wetgever via de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten vergaand 
ingrijpt in de financieringsmarkt. Een motivering daarvoor ontbreekt. De proportionele 
doelmatigheid van de faciliteiten heeft eveneens onvoldoende aandacht gekregen. Niet 
duidelijk is gemaakt dat niet zou kunnen worden volstaan met het treffen van louter een 
betalingsregeling. Aan de uitvoering is wel aandacht besteed. Om doelmatigheidsredenen 
is er voor gekozen om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet afhankelijk te maken van de 
materiële beoordeling of in het concrete geval sprake is van liquiditeitsproblemen. Het 
inzetten van het doelmatigheidsargument ter legitimering van generieke faciliteiten doet 
echter willekeurig aan. Immers, de ruime faciliteiten die zijn getroffen, hebben op hun 
beurt geleid tot complexe wetgeving en tot druk op de uitvoering. Het gegeven argument 
is overigens ook te licht aanvaard (zie nader § 17.4.2.4). Duidelijk is in ieder geval dat de 
wetgever bij het invoeren en verruimen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten de drie kwa-
liteitseisen onvoldoende – of slechts willekeurig – in acht heeft genomen.

Voor het te verrichten beleidsonderzoek is verder van belang dat, zoals hiervoor aangege-
ven, de doelstellingen niet in kwantitatieve prestatie-indicatoren zijn gegeven. Ook ont-
breken zogenoemde nulmetingen. Dit leidt ertoe dat de effectiviteit van de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten niet kan worden gemeten en dat moet worden volstaan met een kwalita-
tieve beoordeling van het gevoerde overheidsbeleid. De belangrijkste conclusies die naar 
aanleiding van deze kwalitatieve beoordeling zijn getrokken, zijn opgenomen in de vol-
gende drie subparagrafen.

17.4.2.2 Subsidiariteit en evenredigheid
De subsidiariteits- en evenredigheidseis houden in dat de overheid niet nodeloos vergaand 
ingrijpt in de samenleving. De overheid moet waar mogelijk ruimte laten voor het zelf-
standige en creatieve vermogen van burgers en maatschappelijke organisaties. De finan-
ciering van bedrijfsopvolgingen moet dan ook primair aan de markt worden overgelaten. 
Indien sprake is van marktfalen, kan de overheid maatregelen treffen. Hierbij moet zij zo 
veel mogelijk aan de markt overlaten; begeleiden gaat voor interveniëren. Indien begelei-
den niet voldoende is, kan worden geïntervenieerd mits dit op een op een dusdanige wijze 
plaatsvindt dat de markt impulsen blijft krijgen om zelf tot oplossingen te komen. Risico’s 
moeten niet eenzijdig bij de overheid worden neergelegd en voor de faciliërende maatre-
gelen moet een prijs worden betaald. In § 17.2.4 is hierop reeds ingegaan, waarbij is aan-
gegeven dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten veelal niet aan deze uitgangspunten 
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voldoen. Dit betekent dat de bedrijfsopvolgingswetgeving niet voldoet aan de subsidiari-
teits- en evenredigheideis.

17.4.2.3 Effectiviteit en doelmatigheid
Het gevoerde fiscale bedrijfsopvolgingsbeleid is om meerdere redenen niet effectief. De 
eerste reden is dat belastinggerelateerde faciliteiten naar hun aard geen geschikt middel 
zijn, omdat zij afhankelijk zijn van de omvang van de verschuldigde belasting. Indien bij-
voorbeeld geen stille reserves in de onderneming aanwezig zijn, kan geen gebruik worden 
gemaakt van de faciliteiten voor de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting is echter 
niet van invloed op de waarde van de onderneming en dus ook niet op de financierings-
behoefte van de koper. Dit is alleen anders indien gebruik kan worden gemaakt van de 
doorschuifregelingen. Vanwege het overnemen van de inkomstenbelastingclaim wordt de 
koopsom lager. Hierbij moet echter wel worden gerealiseerd dat dit effect willekeurig is, 
omdat het gerelateerd is aan de omvang van de inkomstenbelastingclaim. Bovendien 
treedt dit effect in de aanmerkelijkbelangsfeer bij leven in ieder geval niet op, omdat die 
doorschuifregeling alleen van toepassing is in geval van schenking. Ten slotte treedt in de 
winstsfeer in de jaren na de overdracht een inhaaleffect op; de winst is hoger omdat de 
afschrijvingen lager zijn. Een koper kan verder geen gebruikmaken van de faciliteiten 
voor de schenk- of erfbelasting. Het feit dat het effect van de faciliteiten afhankelijk is van 
de omvang van de verschuldigde belasting, maakt dat het ingezette middel een beperkte 
en willekeurige (uit)werking heeft.

De tweede reden is dat slechts een beperkte groep ondernemers door de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten wordt geholpen. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het hiervoor 
genoemde aspect dat de faciliteiten afhankelijk zijn van de verschuldigde belastinghef-
fing; zonder bedrijfsopvolging en/of zonder belastingheffing daarover geen – goedkope – 
‘financieringsfaciliteit’. Voor een ander deel ligt de oorzaak in het feit dat veel faciliteiten 
alleen van toepassing zijn bij bedrijfsopvolgingen die plaatsvinden krachtens schenking 
of erfrecht. Het ligt in de rede dat dit slechts een beperkt deel van de gevallen betreft van 
het totaal aantal bedrijfsopvolgingen dat jaarlijks plaatsvindt. De grootste groep bedrijfs-
opvolgers zal op andere wijze, bijvoorbeeld via een bank, aan een financiering van de 
koopsom moeten komen. Indien de overdrager de verkoper bij de financiering bijstaat 
door ‘genoegen te nemen’ met het schuldig blijven van de koopsom, kunnen de bedrijfs-
opvolgingslijfrente en de betalingsregelingen voor de inkomstenbelasting wel een rol spe-
len. Dit effect kan echter ook worden bereikt door de koper een niet-belastinggerelateerde 
kredietfaciliteit te verlenen. Met het daarmee verkregen krediet kan de verkoper worden 
betaald en kan deze laatste zijn inkomstenbelasting voldoen.

De derde reden is dat de meest vergaande faciliteiten worden verleend bij een bedrijfsop-
volging krachtens schenking of erfrecht. De overheid verleent dus de meest ruime facili-
teiten aan – een relatief – kleine groep overnemende ondernemers. Bovendien heeft deze 
groep ondernemers de faciliteiten het minst nodig, althans beoordeeld vanuit de financi-
ele positie van de overgenomen onderneming. Op dit laatste wordt nader ingegaan in 
§ 17.4.5.

Ten vierde leidt het verlenen van – ruime – fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ertoe dat 
concurrentieverschillen optreden tussen ondernemers onderling. Aan een bepaalde groep 
ondernemers worden faciliteiten verleend die het voor deze ondernemers mogelijk 
maken om op goedkope wijze hun ondernemingsactiviteiten te financieren. Een andere – 
grotere – groep wordt deze mogelijkheid niet geboden. Dit verhoudt zich overigens niet 
met het beleid van de overheid om geen maatregelen te treffen die de concurrentiever-
houdingen tussen ondernemingen verstoren. In zoverre is het fiscale bedrijfsopvolgings-
beleid niet consistent ten opzichte van het overigens gevoerde beleid. Dat belastinggere-
lateerde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten de concurrentieverhoudingen tussen ondernemers 
in Nederland verstoren, is een effect dat tot op heden in de discussie tussen het wel of niet 
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verlenen van – ruime – fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten naar mijn mening onvol-
doende aandacht heeft gekregen.

Ten slotte zijn de faciliteiten niet effectief omdat bij het verlenen van de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten, met uitzondering van de bedrijfsopvolgingslijfrente, de wetten van de 
markt niet in acht zijn genomen (zie § 17.2.4). Dit kan leiden tot overheidsfalen. Hierbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verlenen van faciliteiten in situaties waarin dat 
in het geheel niet nodig is; faciliteiten die niet nodig zijn, zijn per definitie niet effectief 
(zie ook § 17.4.3). Door het gebruik van ruime vrijstellingen kunnen zich eveneens nega-
tieve neveneffecten voordoen. De vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting zouden 
bijvoorbeeld als negatief neveneffect kunnen hebben dat wordt overgegaan tot een over-
dracht binnen de familie, terwijl de overdracht aan een derde om bedrijfseconomische 
redenen wellicht beter zou zijn. Tevens kan de ruime vrijstelling leiden tot oneigenlijk 
gebruik ervan. De mogelijke negatieve neveneffecten van de vrijstellingen zijn besproken 
in hoofdstuk 14 (zie § 17.4.3) en die van de doorschuifregelingen in hoofdstuk 15 (§ 17.4.4).

Verder zijn de vrijstellingen en doorschuifregelingen niet proportioneel doelmatig. Een 
financieringsprobleem laat zich het beste oplossen via een (niet-belastinggerelateerde) 
kredietfaciliteit. Op geen enkele manier is aannemelijk geworden dat een kredietfaciliteit 
onvoldoende toereikend zou zijn.

17.4.2.4 Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
De bedrijfsopvolgingswetgeving is complex. Dit wordt vooral veroorzaakt door het ont-
breken van onderlinge afstemming tussen de faciliteiten en vanwege het feit dat gebruik 
wordt gemaakt van ruime faciliteiten. Dit leidt tot grote uitvoeringslasten voor zowel het 
overheidsapparaat als voor ondernemers. Het inzetten van het doelmatigheidsargument 
ter legitimering van het gebruik van generieke faciliteiten, doet voor de vrijstellingen en 
de doorschuifregelingen dan ook willekeurig aan. Ter zake van het doelmatigheidsargu-
ment zijn verder de volgende drie kanttekeningen te maken. Ten eerste is de stelling dat 
de invoering van een materiële toets tot een te grote last leidt in de uitvoering niet onder-
bouwd. In ieder geval verhoudt deze stelling zich niet met de normale uitstelprocedure 
van art. 25, lid 1, IW 1990 – en overigens ook niet met de niet-belastinggerelateerde kre-
dietfaciliteiten – waarbij wel een materiële beoordelingstoets wordt aangelegd. Ten 
tweede heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de mate waarin van de faciliteiten 
gebruik wordt gemaakt zonder dat daarvoor een reden bestaat. In zoverre heeft ook geen 
goede afweging plaatsgevonden tussen het verlenen van faciliteiten zonder materiële 
toets aan de ene kant en de extra last die een materiële toets in de uitvoering met zich zou 
meebrengen aan de andere kant. Indien een materiële toets wordt ingebouwd, zal dit lei-
den tot een afname van de verzoeken om toepassing van de fiscale faciliteiten. Ten derde 
is niet onderzocht of de last voor de uitvoering op een andere wijze zou kunnen worden 
verlicht. Hierbij had kunnen worden gedacht aan de invoering van een rentedragende 
betalingsregeling al dan niet gecombineerd met een doelmatigheidsgrens in de vorm van 
een minimale omvang van de belastingschuld. Indien zou worden gekozen voor een niet-
belastinggerelateerde kredietfaciliteit, zou de uitvoering kunnen worden uitbesteed aan 
banken of een speciaal daarvoor opgerichte instelling. De uitvoering van de BMKB-rege-
ling wordt bijvoorbeeld overgelaten aan banken en voor de uitvoering van de Microfinan-
cieringsregeling is de daarvoor opgerichte Stichting Qredits verantwoordelijk. In 2010 is 
3.700 keer gebruikgemaakt van de BMKB-regeling en van de Microfinancieringsregeling is 
in 1,5 jaar tijd 1.000 keer gebruikgemaakt. De ‘uitvoeringsinstanties’ kunnen dus behoor-
lijke aantallen verzoeken aan. Ter zake van de Microfinancieringsregeling is daarbij ove-
rigens gebleken dat de operationele kosten per lening in de praktijk lager uitvallen dan 
gepland. Het aanleggen van een materiële toets blijkt dus in de praktijk mogelijk en uit-
voerbaar te zijn.
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17.4.2.5 Reden verschil bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteiten
De verschillen tussen de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de niet-belastinggerela-
teerde maatregelen zijn, zowel qua werkingssfeer (geen versus wel een materiële beoor-
deling of de faciliteit nodig is) als qua prijsbepaling (overheid draagt vooral de kosten ver-
sus zakelijke prijsbepaling), groot te noemen. De vraag komt dan ook op waarom de over-
heid bij de niet-belastinggerelateerde maatregelen de ‘wetten van de markt’ wel in acht 
neemt en dat bij belastinggerelateerde maatregelen niet doet. Met betrekking tot het 
voorkomen van problemen als gevolg van de belastingheffing, is het aan de ene kant wel-
licht niet verwonderlijk dat de overheid tot het treffen van belastingfaciliteiten is overge-
gaan. Immers, het is de overheid die de belastingheffing en de daaruit mogelijke voort-
vloeiende liquiditeits- of financieringsproblemen veroorzaakt. Aan de andere kant verei-
sen financieringsproblemen als gevolg van de belastingheffing bij een bedrijfsopvolging 
geen andere behandeling dan bijvoorbeeld de financieringsproblemen die kunnen optre-
den bij de financiering van de koopsom van een onderneming; er is sprake van een en het-
zelfde probleem. Naar mijn mening heeft de wetgever zich dat – mede onder druk van 
belangenorganisaties en het bedrijfsleven – onvoldoende gerealiseerd. Dat de overheid de 
belastingheffing veroorzaakt, maakt nog niet dat het haar probleem is. Het kunnen vol-
doen aan belastingverplichtingen is vooraleer de verantwoordelijkheid van de individuele 
belastingplichtige zelf. Door het treffen van vergaande maatregelen ter zake wordt als het 
ware deze verantwoordelijkheid geheel bij de ondernemer – en ook bij de financierings-
markt – weggenomen. De pavlovreactie dat ter zake van belastingheffing bij een bedrijfs-
opvolging dus gunstige en belastinggerelateerde maatregelen moeten worden getroffen, 
is niet juist en moet worden doorbroken. Zowel de ondernemer als de wetgever moet zich 
gaan realiseren dat de belastingheffing ter zake van een bedrijfsopvolging primair de ver-
antwoordelijkheid is van de ondernemer zelf en dat de financiering daarvan primair de 
verantwoordelijkheid is van de spelers op de financieringsmarkt. Het probleem dat de 
belastingheffing ter zake van een bedrijfsopvolging kan veroorzaken, is niet meer of min-
der dan een financieringsprobleem en zou als zodanig ook door de overheid moeten wor-
den behandeld.

17.4.2.6 Niet-belastinggerelateerde maatregel is een betere oplossing
Uit de kwalitatieve beoordeling van het gevoerde bedrijfsopvolgingsbeleid is gebleken dat 
het gevoerde beleid van onvoldoende kwaliteit is. Deze kwaliteit kan sterk worden verbe-
terd door de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te vervangen door een niet-belastingge-
relateerde kredietfaciliteit. Hierbij kan worden gedacht aan een borgstellingsregeling, 
zoals de BMKB-regeling, eventueel aangevuld met een speciale regeling voor de financie-
ring van (de belastingheffing bij) een bedrijfsopvolging van kleine ondernemingen (zoals 
de Microfinancieringsregeling). Een niet-belastinggerelateerde kredietmaatregel heeft de 
volgende voordelen:
1. Er wordt niet verder in de financieringsmarkt ingegrepen dan nodig.
2. Het potentiële bereik van een niet-belastinggerelateerde kredietmaatregel is groter, 

omdat de faciliteit niet afhankelijk is van de omvang van de belastingschuld. Daardoor 
is een dergelijke regeling evenmin willekeurig.

3. De maatregel leidt niet tot concurrentieverstoring, omdat (1) het krediet niet afhanke-
lijk is van de omvang van de verschuldigde belasting en (2) de kredietmaatregel onder 
zakelijke omstandigheden en voorwaarden wordt verleend. Hierbij moeten de erf- en 
schenkbelasting en de overdrachtsbelasting als koopsom voor de onderneming wor-
den aangemerkt. De schuld die betrekking heeft op de belasting moet ook als schuld 
in box 1 of 2 in aanmerking worden genomen, zodat de rente ter zake aftrekbaar is.

4. De maatregel leidt tot minder negatieve neveneffecten, omdat de financiering onder 
zakelijke omstandigheden en voorwaarden wordt verleend. Antimisbruikbepalingen 
zijn niet meer nodig. Het afschaffen van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten leidt 
dus tevens tot een afname van de regeldruk.
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5. Van de maatregel zal alleen gebruik worden gemaakt indien daarvoor een reden 
bestaat. Een niet-belastinggerelateerde financieringsfaciliteit gaat niet verder dan 
nodig om de doelstelling te bereiken.

6. De maatregelen leiden niet tot strijd met het draagkrachtbeginsel en het gelijkheids-
beginsel. De strijdigheden die zijn geconstateerd met betrekking tot de vrijheden in 
het VwEU en het daarin opgenomen verbod op staatssteun worden eveneens weggeno-
men.

7. De complexiteit van de wetgeving zal afnemen, omdat gebruik wordt gemaakt van één 
soort faciliteit en geen sprake is van een ruime faciliteit. De geconstateerde afstem-
mingsverschillen zullen in ieder geval afnemen, omdat gebruik wordt gemaakt van 
één soort faciliteit.

8. De overdrager is niet meer in alle gevallen afhankelijk van het handelen van de over-
nemer.

9. De bedrijfsopvolgingslijfrente kan vervallen, omdat de financiering van de bedrijfsop-
volging op andere wijze wordt vormgegeven. Het voordeel van een kredietfaciliteit 
boven een financiering via een bedrijfsopvolgingslijfrente is voor de overdrager dat 
zijn pensioenkapitaal zich niet langer in de risicosfeer van de onderneming bevindt. 
Het voordeel voor de overnemer is dat het langlevenrisico bij hem wordt weggenomen.

De enige faciliteit die naar mijn mening niet door een niet-belastinggerelateerde krediet-
faciliteit kan worden vervangen, is de huidige vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting 
ter zake van het verschil tussen de liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern. 
Deze faciliteit kan naar mijn mening blijven bestaan. Zoals in § 17.3.4 is aangegeven, zou 
deze vrijstelling wel op twee punten moeten worden aangepast.

17.4.3 Noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid vrijstellingen schenk- en 
erfbelasting

In hoofdstuk 14 zijn mede aan de hand van een praktijkonderzoek de noodzaak, effecti-
viteit en proportionele doelmatigheid van de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelas-
ting onderzocht. De vrijstelling voor het verschil tussen de liquidatiewaarde en de lagere 
waarde going concern blijkt relatief vaak te worden gebruikt, namelijk in ongeveer 30% 
van de gevallen. De vraag is of dit hoge gebruik een gevolg is van het feit dat er veel onder-
nemingen zijn die niet-rendabel zijn of dat de vrijstelling ervoor zorgt dat niet-rendabele 
ondernemingen worden voortgezet tot het overlijdensmoment teneinde de vrijstelling 
deelachtig te kunnen worden. Hiernaar zou nader onderzoek moeten worden verricht. 
Overigens is in § 17.3.4 hiervoor aangegeven dat de vrijstelling op twee punten moet wor-
den aangepast. Ten eerste moet de heffing plaatsvinden op het moment dat de verkrijger 
de liquidatiewaarde realiseert en ten tweede moet aan de faciliteit de voorwaarde worden 
verbonden dat alle belanghebbenden in hun onderlinge verhouding eveneens van de 
lagere waarde uitgaan. Indien de vrijstelling wordt aangepast zoals hiervoor is aangege-
ven, kan worden aangenomen dat het hiervoor genoemde mogelijke negatieve nevenef-
fect, te weten het voortzetten van de onderneming tot aan het overlijdensmoment, zich 
in ieder geval niet vaak zal voordoen.

De vrijstelling voor de waarde going concern blijkt niet noodzakelijk te zijn, onder andere 
omdat bijna 70% van de onderzochte nalatenschappen voldoende vrije middelen (niet-
ondernemingsgebonden vermogen) bevatten om het successierecht te kunnen betalen. 
Een dergelijke hoge uitkomst is geen reden om alle gevallen een – ruime – vrijstelling te 
verlenen. Er is bovendien sprake van een cadeau-effect. Een kleine groep ondernemingen 
wordt een voordeel verleend ten koste van andere contribuabelen, terwijl daarvoor onvol-
doende reden bestaat. Dat de overige 30% van de gevallen het verschuldigde successie-
recht niet uit de middelen van de nalatenschap kan betalen, betekent niet dat aan hen een 
vrijstelling zou moeten worden verleend. Immers, dit zou leiden tot een concurrentiever-
schil en bovendien zou het successierecht mogelijk ook op andere wijze gefinancierd kun-
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nen worden. Met name de verkrijgers in tariefgroep I hebben relatief gezien een lage 
financieringslast. In bijna 80% van de tariefgroep I-gevallen is de financieringslast nog 
geen 15% van de waarde going concern van de onderneming. Een dergelijke lage financie-
ringslast rechtvaardigt evenmin een vrijstelling. De verkrijgers in de tariefgroepen II en 
III (thans alleen tariefgroep II) worden met een hogere financieringslast geconfronteerd. 
Het feit dat deze verkrijgers met een hogere belastingdruk worden geconfronteerd, is ech-
ter geen reden om voor alle situaties, en dus ook voor tariefgroep I-situaties, een vrijstel-
ling te verlenen. Indien een maatregel getroffen zou moeten worden, zou kunnen worden 
overwogen om in alle situaties het tarief van tariefgroep I toe te passen.

De vrijstelling is om meerdere redenen niet effectief. Ten eerste is het bereik van de vrij-
stelling klein, omdat alleen in het geval de bedrijfsopvolging plaatsvindt krachtens schen-
king of vererving van de faciliteit gebruik kan worden gemaakt. Dit zorgt er tevens voor 
dat een concurrentieverstoring optreedt tussen ondernemingen binnen Nederland. Er 
kunnen zich ook andere negatieve neveneffecten voordoen. Hierbij kan bijvoorbeeld wor-
den gedacht aan het laten voortbestaan van slecht rendabele ondernemingen of het feit 
dat de opvolger binnen de familie wordt gezocht, terwijl deze opvolger niet de beste kan-
didaat is. Meer in het algemeen kan worden gesteld dat van de ruime vrijstelling de prik-
kel uitgaat om deze ‘op te zoeken’ in plaats van dat de vrijstelling de belastingplichtigen 
‘overkomt’, omdat de bedrijfsopvolging zich op natuurlijke wijze aandient.

Ten slotte is de vrijstelling ook niet proportioneel doelmatig, omdat volstaan zou kunnen 
worden met een minder vergaande maatregel zoals een betalingsregeling, of, beter nog, 
een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit.

Een en ander leidt ertoe dat de vrijstelling voor de waarde going concern niet alleen in 
strijd is met het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW, omdat de wetgever bij de invoering en 
de verruiming van de vrijstelling dit artikel onvoldoende in acht heeft genomen (zie 
§ 17.3.4), maar ook omdat uit het praktijkonderzoek is gebleken dat de vrijstelling nood-
zakelijk, effectief noch proportioneel doelmatig is. De tweede conclusie is dat de kwaliteit 
van het gevoerde beleid onvoldoende is. Om de kwaliteit van het gevoerde beleid te ver-
beteren, zou de vrijstelling moeten worden vervangen door een niet-belastinggerela-
teerde kredietfaciliteit. Dergelijke kredietfaciliteiten hebben als voordeel dat (1) meer 
wordt aangesloten bij de draagkracht van een belastingplichtige, (2) geen strijd optreedt 
met het gelijkheidsbeginsel van art. 1 GW, (3) geen concurrentieverschillen ontstaan tus-
sen ondernemers onderling, (4) de financieringsproblemen meer gericht worden wegge-
nomen en (5) overigens de negatieve neveneffecten die aan de vrijstelling kleven, worden 
voorkomen. Zie voor de voordelen van een niet-belastinggerelateerde kredietmaatregel 
ook § 17.4.2.6.

17.4.4 Effectiviteit en doelmatigheid doorschuifregelingen

In hoofdstuk 15 is onderzoek gedaan naar de effectiviteit en doelmatigheid van de door-
schuifregelingen. Gebleken is dat het treffen van een doorschuifregeling in zijn algemeen-
heid geen effectief middel is. Uitgangspunt is dat de inkomstenbelastingclaim die op een 
onderneming of op de aandelen rust, geen invloed heeft op de objectieve waarde van die 
onderneming of die aandelen en dus ook niet op de financiering van de bedrijfsovername. 
De inzet van een doorschuifregeling ter voorkoming van liquiditeitsproblemen is vervol-
gens geen goed middel, omdat het effect van de doorschuifregeling op de grootte van de 
koopsom gerelateerd is aan de omvang en ‘aard’ van de stille reserves. Dit heeft tot gevolg 
dat de doorschuifregeling geen uitkomst biedt in situaties waarin er geen stille reserves 
zijn, en indien zij er wel zijn, het effect van de doorschuifregeling op de financierings- en 
liquiditeitspositie willekeurig is. Bovendien is het beoogde financieringsvoordeel minder 
mooi dan het lijkt. Dit is ten eerste het geval omdat de jaarwinst na toepassing van de 
doorschuifregeling hoger zal zijn dan wanneer niet zou zijn doorgeschoven. Uit het ver-
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richte onderzoek in hoofdstuk 16 naar de gevolgen van de faciliteiten op de financierings-
positie van de onderneming blijkt dat de doorschuifregeling wel een positief effect heeft 
op de financieringspositie van de onderneming, maar ook dat dit effect klein lijkt te zijn. 
Ten tweede kan het overnemen van de inkomstenbelastingclaim uiteindelijk nadelig zijn 
voor de overnemer. Dit doet zich voor indien de overnemer door omstandigheden de ver-
wachte voortzettingsperiode niet volmaakt en hij daardoor moet afrekenen over een 
hogere claim dan waarmee rekening is gehouden bij de berekening van de overnamesom. 
Vanwege de geringe verbetering van de financieringspositie en het hiervoor beschreven 
risico, is het overigens ook de vraag in hoeverre in geval van een externe financiering een 
doorschuifregeling ertoe zal leiden dat deze externe financiering meer eenvoudig kan 
worden verkregen. In de literatuur wordt dan ook aangegeven dat de doorschuifregeling 
vrijwel alleen binnen de familie wordt toegepast. Verder hebben de doorschuifregelingen 
bij leven een beperkt bereik vanwege het feit dat moet worden overgedragen aan een 
werknemer of medeondernemer, de verplichte samenwerkingsperiode van drie jaar en 
vanwege het feit dat de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer alleen kan wor-
den toegepast voor zover sprake is van een gift. Ten slotte kan de eis dat per se moet wor-
den overgedragen aan een werknemer of medeondernemer belemmerend werken op het 
vinden van een geschikte bedrijfsopvolger, terwijl juist het vinden van een geschikte 
bedrijfsopvolger een knelpunt is in de praktijk. De maatregel is evenmin proportioneel 
doelmatig, omdat ook volstaan kan worden met een betalingsregeling of beter nog met 
een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit.

Een en ander leidt tot de conclusie dat de doorschuifregelingen effectief noch proportio-
neel doelmatig zijn. In hoofdstuk 10 is reeds geconcludeerd dat de noodzaak voor het tref-
fen van een doorschuifregeling evenmin vaststaat en dat daardoor in strijd wordt getre-
den met het draagkrachtbeginsel. De doorschuifregelingen moeten dan ook worden ver-
vangen door een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit. Dergelijke kredietfaciliteiten 
hebben niet alleen als voordeel dat meer wordt aangesloten bij de draagkracht van een 
belastingplichtige, maar tevens dat de mogelijke financieringsproblemen meer gericht 
worden weggenomen en de negatieve neveneffecten die aan de doorschuifregelingen kle-
ven, worden voorkomen. Zie voor de voordelen van een niet-belastinggerelateerde kre-
dietfaciliteit ook § 17.4.2.6.

17.4.5 Effectiviteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving als geheel

In hoofdstuk 16 is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de bedrijfsopvolgingswetge-
ving als geheel. Het onderzoek is beperkt tot een onderzoek naar de juistheid van het in 
hoofdstuk 13 ingenomen standpunt dat het gevoerde fiscale bedrijfsopvolgingsbeleid niet 
effectief is, omdat de meeste en ruimste faciliteiten worden verleend voor de bedrijfsop-
volgingssituaties die met de laagste financieringslast worden geconfronteerd. Aan de 
hand van een simulatieonderzoek is nader onderzocht of dit standpunt juist is. Van twee 
fictieve casus is onderzocht wat het effect is van de overdracht, de belastingheffing daar-
over en de inzet van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op de financiële positie van 
de onderneming. Een en ander heeft plaatsgevonden aan de hand van het model Altman, 
op basis waarvan het faillissementsrisico van een onderneming kan worden bepaald.

Voor de beoordeling van de effectiviteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is de 
financiële positie van de onderneming voorafgaand aan de bedrijfsopvolging vergeleken 
met de financiële positie van de onderneming na de bedrijfsoverdracht. De onderzochte 
bedrijfsopvolgingsvarianten zijn de verkoop (tegen schuldigerkenning), de schenking en 
de vererving. Voor deze drie bedrijfsopvolgingsvarianten is een vergelijking gemaakt tus-
sen de situatie waarin geen gebruik wordt gemaakt van de fiscale faciliteiten en de situatie 
waarin de betreffende faciliteiten wel worden toegepast. Aan de hand van die vergelijking 
kon voor de drie bedrijfsopvolgingsvarianten worden beoordeeld wat het relatieve effect 
is van de verschuldigde koopsom, de belastingheffing en het gebruik van de bedrijfsopvol-
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gingsfaciliteiten op de financieringsbehoefte van de overnemer en daarmee op de finan-
ciële positie van de onderneming.

Uit het onderzoek volgt dat het ingenomen standpunt juist is. De wetgever verleent de 
meest vergaande faciliteiten in de situatie waarbij een bedrijfsopvolging gestalte krijgt via 
een schenking of vererving, terwijl uit het verrichte onderzoek blijkt dat de financiële 
positie van de krachtens schenking of vererving overgenomen ondernemingen beter is 
dan die van kopers van ondernemingen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn in die zin 
niet effectief. Bezien zou moeten worden bezien of op enigerlei wijze de koper van de 
onderneming meer zou kunnen worden gefacilieerd en de begiftigde respectievelijk de 
bedrijfsopvolger krachtens erfrecht minder. Beter gezegd: beiden zouden dezelfde facili-
teiten ten deel moeten vallen. Alsdan gaat van de faciliteiten geen economische versto-
rende werking uit. Ook dit leidt tot de aanbeveling dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfacili-
teiten moeten worden vervangen door een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit.

17.5 BEANTWOORDING VAN DE PROBLEEMSTELLING

In dit onderzoek staat de kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving centraal. De 
te beantwoorden probleemstelling luidt als volgt:

‘Voldoet de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving die van toepassing is bij een bedrijfsover-
dracht van de ene natuurlijk persoon aan de andere aan de zes kwaliteitseisen die in de 
nota Zicht op wetgeving aan wetgeving worden gesteld, en zo niet, welke maatregelen 
kunnen dan worden genomen zodat zij daaraan wel voldoet?

Uit het onderzoek blijkt dat aan geen van de zes kwaliteitseisen die in de nota Zicht op 
wetgeving worden gesteld, is voldaan. Het eerste deel van de probleemstelling moet dan 
ook ontkennend worden beantwoord. Om wel aan die eisen te kunnen voldoen, zou de 
wetgever een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit moeten invoeren. Dergelijke kre-
dietmaatregelen zijn zowel vanuit juridisch oogpunt als vanuit beleidsmatig oogpunt het 
meest geëigende middel voor het wegnemen van liquiditeitsproblemen en daarmee van 
financieringsproblemen die worden veroorzaakt door de belastingheffing bij een bedrijfs-
opvolging.
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18 Conclusie

18.1 INLEIDING

In dit onderzoek staat de vraag centraal of de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving van vol-
doende kwaliteit is, en zo niet, welke maatregelen dan getroffen kunnen worden zodat 
dit wel het geval zal zijn. Het onderzoek richt zich op de fiscale bedrijfsopvolgingsfacili-
teiten die van toepassing kunnen zijn bij een bedrijfsoverdracht van de ene natuurlijke 
persoon aan de andere. De fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving omvat in totaal 15 fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten die zijn getroffen voor de heffing van inkomstenbelasting, 
schenk- en erfbelasting en overdrachtsbelasting. Er wordt gebruikgemaakt van vrijstellin-
gen, doorschuifregelingen en (renteloze) betalingsregelingen.

De aanleiding voor het onderzoek is tweeledig. Ten eerste zijn de faciliteiten ingevoerd 
zonder dat is onderzocht of zij noodzakelijk zijn. Evenmin is daarbij aandacht besteed aan 
de doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Ook nadat de 
faciliteiten zijn ingevoerd, heeft een dergelijk onderzoek niet plaatsgevonden. Dit blijkt 
ook niet mogelijk, mede vanwege het ontbreken van relevante data. Aangezien de wetge-
ver met name voor de schenk- en erfbelasting gebruikmaakt van ruime vrijstellingen, kan 
dit er enerzijds toe leiden dat bepaalde belastingplichtigen faciliteiten worden verleend 
die dat in het geheel niet nodig hebben. Anderzijds kan het zo zijn dat de faciliteiten niet 
ruim genoeg zijn of dat zij worden ingezet in die situaties die dat het minst nodig hebben. 
Zowel vanuit het oogpunt van de rechtmatigheid van wetgeving als vanuit beleidsmatig 
oogpunt is dit onwenselijk. De tweede aanleiding voor het onderzoek is dat sprake is van 
complexe wetgeving en dat er een palet van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bestaat, die niet 
onderling op elkaar zijn afgestemd.

Om de kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving te beoordelen, is gebruikge-
maakt van het toetsingskader dat de wetgever zelf heeft ontwikkeld om de kwaliteit van 
de wetgeving te borgen. Dit toetsingskader is opgenomen in de nota Zicht op wetgeving 
uit 1991 en wordt ook in het huidige tijdsgewricht toegepast. Dit toetsingskader omvat de 
volgende zes kwaliteitseisen:
1. Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen.
2. Onderlinge afstemming.
3. Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid.
4. Subsidiariteit en evenredigheid.
5. Doeltreffendheid en doelmatigheid.
6. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

De hiervoor genoemde kwaliteitseisen 1 t/m 3 zijn te duiden als de juridische eisen die aan 
de bedrijfsopvolgingswetgeving worden gesteld. De kwaliteitseisen 4 t/m 6 zijn de eisen 
die worden gesteld aan het te voeren beleid. Het onderzoek omvat dan ook zowel een juri-
dische evaluatie (deel II) als een beleidsmatige evaluatie (deel III) van de fiscale bedrijfsop-
volgingswetgeving. Hierbij moet worden vastgesteld dat de juridische kwaliteit van de 
faciliteiten van invloed kan zijn op de beleidsmatige kwaliteit daarvan en andersom. 
Indien bijvoorbeeld de overheid faciliteiten heeft ingevoerd die niet nodig zijn, en/of het 
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gevoerde beleid niet effectief of doelmatig is, zet dat ook de rechtmatigheid van de wet-
geving onder druk. Omgekeerd kan bijvoorbeeld het ontbreken van onderlinge afstem-
ming of het feit dat sprake is van complexe wetgeving invloed hebben op de effectiviteit 
en de uitvoerbaarheid van de wetgeving.

Met de faciliteiten wordt een economisch doel nagestreefd. De bedrijfsopvolgingsfacilitei-
ten kunnen echter tot gevolg hebben dat de ene persoon wordt bevoordeeld boven de 
andere. Vooral de ruime vrijstelling over de waarde going concern voor de schenk- en erf-
belasting heeft dit gevolg. De aanname dat een fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij-
draagt of zou kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van een economisch te bereiken 
doel, biedt onvoldoende rechtvaardiging voor de invoering van een faciliteit die bepaalde 
personen wel een voordeel geeft en andere niet. Deze rechtvaardiging bestaat wel indien 
vaststaat dat er een probleem bestaat voor de collectieve materiële welvaart en dat de 
gekozen maatregel op een effectieve en proportioneel doelmatige wijze bijdraagt aan het 
oplossen daarvan. Anders gezegd: het probleem moet leiden tot collectief materieel wel-
vaartsverlies en de maatregel leidt ertoe dat iedereen – direct of indirect – van de bedrijfs-
opvolgingsfaciliteit profiteert. Indien aan een van deze eisen niet wordt voldaan, komt de 
maatregel in strijd met de intrinsieke waarden van het recht, zoals het gelijkheidsbegin-
sel. Indien de faciliteit onderscheid maakt tussen ondernemers onderling, kan het berei-
ken van de beoogde economische doelstelling ook onder druk komen te staan. Het level 
playing field wordt dan immers verstoord. Een andere reden waarom de economische 
doelstelling wellicht niet wordt gehaald, is dat zeer ruime fiscale bedrijfsopvolgingsfacili-
teiten worden verleend. Dergelijke ruime faciliteiten kunnen leiden tot economisch irra-
tioneel gedrag.

De conclusie van het onderzoek is dat aan geen van de zes kwaliteitseisen is voldaan. 
Hierna zullen de belangrijkste conclusies van de juridische (§ 18.2) en de beleidsmatige 
(§ 18.3) evaluatie worden gegeven. Ik sluit dit hoofdstuk af met een korte slotconclusie 
(§ 18.4).

18.2 CONCLUSIES JURIDISCHE EVALUATIE

Er bestaat tussen de faciliteiten geen onderlinge afstemming (kwaliteitseis 2) en er is 
sprake van complexe wetgeving (kwaliteitseis 3). De oorzaken daarvan zijn met name dat 
– mede onder druk van belangenorganisaties – steeds meer en steeds ruimere faciliteiten 
zijn ingevoerd, waarbij geen eenduidig beleid is gevoerd. Weliswaar is de hoofddoelstel-
ling het voorkomen van liquiditeitsproblemen bij een bedrijfsopvolging als gevolg van de 
belastingheffing ter zake, maar deze liquiditeitsproblemen worden steeds op een andere 
wijze opgelost. Waar een betalingsregeling het meest geëigende middel is om liquiditeits-
problemen op te lossen, maakt de wetgever ook gebruik van doorschuifregelingen en vrij-
stellingen. Over de wijze waarop het veronderstelde probleem moet worden opgelost, 
bestaat dus geen eenduidigheid. Bovendien hebben sommige faciliteiten een meer speci-
fieke doelstelling, zoals het bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfsopvolging. Dit 
heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat voor bepaalde faciliteiten de eis wordt gesteld dat de 
overnemer een werknemer of een medeondernemer moet zijn, die reeds drie jaar in de 
overgedragen objectieve onderneming werkzaam moet zijn geweest. Voor andere facili-
teiten is dit echter geen vereiste. Ook over ‘de te kwalificeren bedrijfsopvolging’ bestaat 
dus ook geen eenduidigheid. Mede vanwege het feit dat geen onderlinge afstemming tus-
sen de faciliteiten bestaat, is de wetgeving complex. Een andere belangrijke oorzaak van 
deze complexiteit is dat soms gebruik wordt gemaakt van zeer ruime faciliteiten. Het 
gebruik van dergelijke faciliteiten heeft tot gevolg dat de wetgeving gedetailleerd moet 
zijn om ervoor te zorgen dat alleen de bedrijfsopvolgingen die de wetgever wil faciliëren 
ook daadwerkelijk worden gefacilieerd.
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Voor de beoordeling of de wetgeving rechtmatig is en is gericht op het verwezenlijken van 
rechtsbeginselen (kwaliteitseis 1), is onderzoek gedaan naar de overeenstemming van de 
bedrijfsopvolgingswetgeving met het Europese recht en het gelijkheidsbeginsel. Daar-
naast is onderzocht of de bedrijfsopvolgingswetgeving in overeenstemming is met het 
draagkrachtbeginsel, indien de heffing waarvoor de faciliteit wordt verleend ook is geba-
seerd op het draagkrachtbeginsel. Hoewel geen sprake is van een algemeen rechtsbegin-
sel, is het beginsel wel nauw verbonden met de rechtsgelijkheid. Burgers met een grote 
draagkracht zijn ongelijk aan burgers met een geringe draagkracht, zodat de eerstge-
noemden meer belasting kunnen en moeten betalen. Indien een faciliteit inbreuk maakt 
op het draagkrachtbeginsel en dus op het gelijkheidsbeginsel moet daarvoor een 
afdoende rechtvaardiging bestaan.

Uit het onderzoek naar de overeenstemming met het Europese recht blijkt dat de wetge-
ving op onderdelen niet in overeenstemming is met de in het VwEU opgenomen vrijhe-
den. Ook blijkt een drietal faciliteiten verboden staatssteun te vormen. Met name de 
directe afrekening bij een bedrijfsopvolging over de grens in de winstsfeer roept proble-
men op met de vrijheden in het VwEU. Het lijkt erop dat Nederland daarvoor een nadere 
voorziening moet treffen in de vorm van een betalingsregeling, omdat in binnenlandse 
verhoudingen een doorschuifregeling wordt verleend. Hierbij zou de conserverende aan-
slag in de aanmerkelijkbelangsfeer als voorbeeld kunnen dienen, zij het dat deze conser-
verende aanslag niet na tien jaar moet worden verminderd. Het territorialiteitsbeginsel 
dwingt daar niet toe en bovendien is de kwijtschelding van de belastingschuld niet in 
overeenstemming met het draagkrachtbeginsel en overigens ook niet rechtvaardig met 
betrekking tot aanmerkelijkbelanghouders die hun aandelen niet nalaten of schenken 
aan een niet-inwoner. Ook lijkt de kwijtschelding een verboden staatssteunmaatregel te 
zijn, omdat Nederland kwijtschelding verleent van een binnenlandse claim in geval van 
een verkrijging door een niet-inwoner. Dat de kwijtschelding bij leven alleen wordt ver-
leend indien de aandelen worden verkregen door een werknemer, die reeds minimaal 
drie jaar in de onderneming werkzaam is, levert staatssteunrechtelijk gezien in ieder 
geval een probleem op. Het bijzondere aan het verleende uitstel is verder dat de aanslag 
bij de schenker of (erfgenamen van de) erflater moet worden ingevorderd op het moment 
dat de verkrijger van de aandelen de meerwaarde realiseert. Dit is inherent aan het feit 
dat ten tijde van de schenking of de vererving uitstel moet worden verleend aan de schen-
ker of de erflater op grond van het EU-recht.

Het onderzoek naar de overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel is gericht op de vrij-
stellingen voor de schenk- en erfbelasting en de ouder-kind-broer-zusvrijstelling voor de 
overdrachtsbelasting. Met betrekking tot de vrijstelling voor het verschil tussen de liqui-
datiewaarde en de lagere waarde going concern is geconcludeerd dat deze vrijstelling niet 
in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel. Weliswaar is het juist dat de heffing 
wordt uitgesteld omdat de liquidatiewaarde bij voortzetting niet wordt gerealiseerd, 
alleen zou de overheid niet na vijf jaar van haar claim moeten afzien. Bovendien zou zij 
de eis moeten stellen dat ook de verkrijgers in hun onderlinge verhoudingen moeten uit-
gaan van de lagere waarde going concern. Om deze redenen is de vrijstelling overigens 
ook in strijd met het draagkrachtbeginsel. Immers, bij realisatie van de liquidatiewaarde 
na bijvoorbeeld zes jaar is de draagkracht van de verkrijger wel vergroot, maar vindt daar-
over geen heffing plaats.

De vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting over de waarde going concern is eveneens 
in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de 
invoering van de 25%-vrijstelling met ingang van 1 januari 1997, noch de latere verhogin-
gen naar 30%, 60%, 75% tot uiteindelijk de gedifferentieerde vrijstelling van 100%/83% met 
ingang van 1 januari 2010, afdoende zijn gerechtvaardigd. De noodzaak tot het treffen van 
een – zeer ruime – vrijstelling is op geen enkele manier aannemelijk gemaakt. Het enkele 
feit dat de schenk- en erfbelasting door ondernemers als knelpunt wordt ervaren, biedt 
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onvoldoende rechtvaardiging ten opzichte van belastingplichtigen in Nederland die de 
belasting wel moeten betalen. Daarbij komt dat de gegevens die wel bekend zijn, er juist 
voor pleiten dat een vrijstelling eerder niet dan wel nodig is. Zo werd van de betalingsre-
geling die bestond voordat de vrijstelling werd ingevoerd slechts gemiddeld 16 keer per 
jaar gebruikgemaakt. Aangezien de wetgever de vrijstelling onvoldoende heeft onder-
bouwd, heeft hij art. 1 GW, – dat immers aan hem is gericht – onvoldoende in acht geno-
men, zodat de vrijstelling in strijd is met art. 1 GW. Uit een verricht successierechtdossier-
onderzoek is verder gebleken dat in bijna 70% van de gevallen de erfbelasting uit de ove-
rige middelen van de nalatenschap had kunnen worden voldaan. Hier is sprake van een 
zogenoemd cadeau-effect. Verder blijkt uit het onderzoek naar de knelpunten op de finan-
cieringsmarkt dat juist familiebedrijven een goede solvabiliteit hebben, terwijl die onder-
nemingen het meest van de faciliteiten lijken te profiteren. Deze uitkomsten ondersteu-
nen de vooronderstelling van de wetgever dat een vrijstelling noodzakelijk zou zijn niet, 
zodat de gegeven motivering van de wetgever en de rechtmatigheid van de vrijstelling nog 
meer onder druk komen te staan. Ten slotte is het gehanteerde middel te ruim. Voor die 
gevallen waar eventueel wel liquiditeitsproblemen zouden ontstaan, zou volstaan kunnen 
worden met een betalingsregeling. Aangezien de vrijstellingen tot gevolg hebben dat de 
ene verkrijger wel naar zijn draagkracht wordt belast en de andere niet, ontbreekt ook 
een rechtvaardiging voor de inbreuk die de vrijstelling maakt op het draagkrachtbeginsel.

De ouder-kind-broer-zusvrijstelling voor de overdrachtsbelasting ten slotte is ook in strijd 
met het gelijkheidsbeginsel, omdat de vrijstelling een ongerechtvaardigd onderscheid 
maakt tussen verkrijgers die tot een bepaalde familiegroep horen en alle overige verkrij-
gers. De legitiemeregeling, die volgens de Hoge Raad – naar mijn mening overigens ten 
onrechte – een afdoende rechtvaardiging bood voor de voormalige ouder-kindvrijstelling, 
kan in ieder geval niet als rechtvaardiging dienen voor de uitbreiding van de vrijstelling 
voor verkrijgingen door broers en zussen. Aangezien de wetgever niet iedere bedrijfsop-
volging heeft willen facilieren, maakt de vrijstelling zowel een ongerechtvaardigd onder-
scheid met andere verkrijgers van IB-ondernemingen waartoe een onroerende zaak 
behoort, als met alle overige verkrijgers van onroerende zaken.

Voor de doorschuifregelingen geldt dat een concrete vergelijking met andere belasting-
plichtigen moeilijk te maken is, gegeven de wijze waarop in de Wet IB 2001 het te belas-
ten inkomen is gedefinieerd. Dit neemt niet weg dat het vanuit het draagkrachtbeginsel 
bezien zowel onjuist is om het inkomen van ondernemers en andere belastingplichtigen 
verschillend vast te stellen, als dat het onjuist is dat de ene belastingplichtige de mogelijk-
heid krijgt om de belastingheffing uit te stellen en door te schuiven naar een ander sub-
ject, waar andere belastingplichtigen dat niet kunnen. Dit is mede reden geweest voor de 
wetgever om de doorschuifregeling met ingang van 1 januari 2010 niet langer te verlenen 
over het beleggingsvermogen in de bv. Voor het ondernemingsvermogen ziet de wetgever 
nog wel aanleiding om ondernemers de mogelijkheid te bieden om hun inkomstenbelas-
tingclaim door te schuiven. Voor het doorschuiven van deze claim heeft de wetgever geen 
afdoende rechtvaardiging gegeven; de noodzaak voor het treffen van een doorschuifrege-
ling is niet gebleken. Voor het oplossen van eventuele liquiditeitsproblemen zou boven-
dien kunnen worden volstaan met een betalingsregeling eventueel gecombineerd met 
een bijzonder tarief. Daarbij komt dat de doorschuifregelingen ook vanuit beleidsmatig 
oogpunt niet het meest geschikte middel zijn, omdat er de nodige negatieve neveneffec-
ten aan kunnen kleven. Ik kom hierop terug in § 18.3.

Uit het voorgaande blijkt dat de ‘juridische’ kwaliteit van de bedrijfsopvolgingswetgeving 
onvoldoende is. Vervolgens heeft een beoordeling van de ‘beleidsmatige’ kwaliteit plaats-
gevonden (kwaliteitseisen 4 t/m 6). De belangrijkste conclusies daarvan zijn opgenomen 
in § 18.3.
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18.3 CONCLUSIES BELEIDSMATIGE EVALUATIE

De overkoepelende doelstelling van het gevoerde beleid is dat de belastingheffing geen 
beletsel mag vormen voor economisch gewenste bedrijfsoverdrachten. De belastinghef-
fing mag niet leiden tot liquiditeitsproblemen voor rendabele ondernemingen die dusda-
nig zijn dat de onderneming moet worden gestaakt. Hierbij is uitdrukkelijk gesteld dat 
het beleid niet is gericht op het wegnemen van financieringsproblemen. Aangegeven is 
dat de overheid niet als bankier voor het bedrijfsleven wil optreden. Om de overkoepe-
lende doelstelling te bereiken wordt, zoals gezegd, gebruikgemaakt van vrijstellingen, 
doorschuifregelingen en – veelal – renteloze betalingsregelingen.

Het feitelijk gevoerde beleid is niet in overeenstemming met de gegeven doelstelling. De 
ingezette middelen gaan veel verder dan het oplossen van alleen liquiditeitsproblemen. 
Feitelijk zijn alleen de betalingsregelingen – enigszins – in overeenstemming met de 
beleidsdoelstelling, zij het dat ook voor die faciliteit geldt dat de overheid optreedt als – 
goedkope – bankier voor het bedrijfsleven.

Meer van belang is dat er geen reden bestaat om speciale fiscale maatregelen te treffen 
voor de financiering van de verschuldigde belasting die wordt opgeroepen door een 
bedrijfsopvolging. De belasting die de overnemer is verschuldigd, is van invloed op zijn 
overnameprijs. De overdrachtsbelasting verhoogt de koopsom. De schenk- of erfbelasting 
vormt in het geheel de ‘overnameprijs’. De inkomstenbelasting van de overdrager heeft 
op deze overnameprijs geen invloed; de onderneming wordt niet meer of minder waard 
door de verschuldigde inkomstenbelasting. Dit is alleen anders indien gebruik wordt 
gemaakt van een doorschuifregeling. In hoeverre deze doorschuifregeling effect heeft op 
de financieringsbehoefte, is echter afhankelijk van de omvang van de inkomstenbelas-
tingclaim. Dit maakt het mogelijke effect van de doorschuifregelingen willekeurig. Verder 
kan de situatie zich voordoen dat de koper geen gebruik kan maken van de doorschuifre-
geling, omdat niet aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan. Indien de overnemer de 
overnameprijs niet kan financieren, ontstaat bij hem een financieringsprobleem. De oor-
zaak van de door de overnameprijs ontstane financieringsbehoefte – de koopsom en de 
overdrachtsbelasting of de schenk- en erfbelasting – is irrelevant voor het oplossen van dit 
financieringsprobleem. Aangezien de belastingheffing bij de overnemer onderdeel uit-
maakt van zijn totale financieringsprobleem, bestaat er geen reden om alleen voor het 
‘belastingdeel’ van dat financieringsprobleem speciale maatregelen te treffen.

De overdrager heeft in beginsel geen financieringsprobleem, omdat hij de inkomstenbe-
lasting uit de verschuldigde koopsom kan betalen. Alleen in de situatie waarin de koper 
de koopsom niet kan voldoen, heeft hij een – afgeleid – financieringsprobleem. Dit pro-
bleem verdwijnt zodra het financieringsprobleem van de overnemer is opgelost. Immers, 
in dat geval kan de overnemer de koopsom betalen en kan de overdrager zijn inkomsten-
belasting voldoen.

Aangezien sprake is van een financieringsprobleem (bij de overnemer), moet het ‘pro-
bleem van de belastingheffing’ dat zich bij een bedrijfsopvolging voordoet, ook worden 
behandeld als een financieringsprobleem. Dit betekent dat de wijze van probleemoplos-
sing niet anders zou moeten zijn dan de wijze waarop de overheid in het algemeen 
omgaat met financieringsproblemen die zich in de praktijk – bij ondernemingen – zouden 
kunnen voordoen. Dit heeft ten eerste tot gevolg dat de oplossing voor het financierings-
probleem geen andere kan zijn dan het treffen van een kredietmaatregel. Financierings-
problemen dwingen niet tot de invoering van vrijstellingen of doorschuifregelingen. Ten 
tweede zou de overheid niet moeten ingrijpen indien de financieringsmarkt functioneert. 
Indien de financieringsmarkt functioneert en de bedrijfsopvolging niet gefinancierd kan 
worden, zal de onderneming worden beëindigd. Daardoor vindt een natuurlijke selectie 
plaats tussen efficiënte en niet-efficiënte ondernemingen, hetgeen vanuit economisch 
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oogpunt een juiste ontwikkeling is. Het laten voortbestaan van ondernemingen bij een 
bedrijfsopvolging is dan ook geen doel op zich. Indien de financiering echter niet wordt 
verleend, terwijl daar rationeel gezien geen reden voor bestaat, is de werking van de 
markt niet optimaal. Het financieringsprobleem wordt in dat geval veroorzaakt door 
marktfalen, zodat reden bestaat voor de overheid om in te grijpen. Indien overheidsmaat-
regelen worden getroffen, moet vervolgens worden voorkomen dat de risico’s eenzijdig 
bij de overheid worden gelegd en bovendien moeten deze risico’s tot het minimum wor-
den beperkt; een markt- en/of prijsmechanisme moet worden ingebouwd om overheids-
falen te voorkomen.

Uit het onderzoek naar het financieringsknelpunt in de praktijk blijkt dat er diverse rede-
nen zijn waarom bij het verkrijgen van een financiering van een bedrijfsoverdracht pro-
blemen kunnen ontstaan. Deze redenen zijn dat er een informatieachterstand bestaat bij 
de overnemer en bij de bank. Bovendien vinden banken – mede door de informatieachter-
stand – een bedrijfsoverdracht een risicovolle investering waarvoor zij zekerheid willen 
hebben. Deze zekerheid kan veelal door de koper niet worden gegeven. Met betrekking 
tot de concrete financieringsproblemen kan verder onderscheid worden gemaakt naar 
soort onderneming:
1. Bij kleine ondernemingen zijn de financieringsproblemen het grootst, omdat banken 

het veelal niet de moeite waard vinden om aandacht te besteden aan de overdracht van 
kleine ondernemingen. Voor kleine ondernemingen is sprake van marktfalen van de 
financieringsmarkt.

2. Indien jonge innovatieve ondernemingen in hun expansiedrift bedrijven zouden wil-
len overnemen, kunnen zij te maken krijgen met een financieringsprobleem terwijl 
daar rationeel gezien geen reden voor bestaat. Hier is eveneens sprake van marktfalen, 
zij het dat dit op kleine schaal plaatsvindt.

3. Ten aanzien van familieondernemingen geldt dat de solvabiliteit van familiebedrijven 
in het algemeen goed te noemen is. Dit betekent dat zij in beginsel een financiering 
zouden moeten kunnen krijgen, omdat zij zekerheid kunnen stellen.

De overheid heeft diverse niet-belastinggerelateerde kredietmaatregelen getroffen die 
ervoor moeten zorgen dat in geval van marktfalen de financiering toch kan worden ver-
kregen. In dit kader kan worden gewezen op de diverse borgstellingsregelingen en de 
Microfinancieringsregeling. Voor deze maatregelen geldt dat zij niet zonder meer worden 
verleend. Zowel bij de beoordeling van de kredietaanvraag als bij het te verstrekken kre-
diet worden de wetmatigheden van de markt in acht genomen. Deze niet-belastinggerela-
teerde kredietfaciliteiten worden namelijk alleen verleend bij voldoende continuïteitsper-
spectief en voor het gebruik van de regeling moet een zakelijke prijs worden betaald. Ook 
wordt in het individuele geval getoetst of het niet verlenen van het krediet wordt veroor-
zaakt door marktfalen. Alleen indien er rationeel gezien geen reden bestaat om de finan-
ciering te weigeren, kan dus een beroep op de niet-belastinggerelateerde kredietmaatre-
gelen worden gedaan, anders niet. Zonder marktfalen is er dus geen bemoeienis van de 
overheid. De risico’s zijn verder zo veel mogelijk verdeeld tussen de overheid en de ban-
ken. Kortom, er wordt op economische gronden beoordeeld of een financiering verleend 
zou moeten worden en er is geen sprake van een free ride. Dit laatste is temeer juist omdat 
ondernemers die bijvoorbeeld wel zekerheid kunnen stellen ter zake van een financiering 
bij de bank, ook een zakelijke prijs moeten betalen voor het verkrijgen van krediet. Dit is 
dan ook precies de reden waarom de ontvanger een restrictief uitstelbeleid voert met 
betrekking tot het verlenen van uitstel van betaling aan ondernemers op grond van 
art. 25, lid 1, IW 1990. Nadat een belastingschuld eenmaal is vastgesteld, bestaat dus oog 
voor het effect dat een gunstig uitstelbeleid kan hebben op de concurrentiepositie van 
ondernemingen.

Ter zake van de regels op basis waarvan de belastingschuld wordt vastgesteld, en overi-
gens ook ter zake van de speciaal getroffen betalingsregelingen voor belastingschulden 

Hoogeveen.book  Page 518  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Conclusie 519

die ontstaan als gevolg van een bedrijfsopvolging, ligt de situatie heel anders. Bij die fis-
cale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn de wetten van de markt volledig uit het oog verlo-
ren. Niet wordt onderzocht of zich in het individuele geval problemen voordoen en/of dit 
probleem wordt veroorzaakt door marktfalen. Bij geen enkele bedrijfsopvolgingsfaciliteit 
hoeft de ondernemer verder aannemelijk te maken dat zijn onderneming overlevingskan-
sen heeft. Bovendien hoeft alleen voor de rentedragende betalingsregelingen een prijs – 
in de vorm van enkelvoudige rente – te worden betaald. De overige faciliteiten leveren de 
ondernemer een belasting- of rentevoordeel op. Hierdoor gaat er geen enkele prikkel uit 
naar de markt en/of de ondernemer om zelf de knelpunten die zich op de markt voordoen 
het hoofd te bieden. Het feit dat zeer ruime faciliteiten worden verleend en het feit dat 
geen materiële beoordeling plaatsvindt of zich financieringsproblemen voordoen, kun-
nen het gevaar met zich meebrengen dat overheidsfalen optreedt. Dit doet zich bijvoor-
beeld voor in het geval de faciliteiten worden verleend voor situaties die dat helemaal niet 
nodig hebben, zoals bij de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting het geval lijkt te 
zijn, gegeven het feit dat bijna 70% van de onderzochte nalatenschappen voldoende mid-
delen bevatten om het successierecht te kunnen voldoen. Het verlenen van ruime facili-
teiten kan ook andere negatieve neveneffecten met zich meebrengen. Hierbij kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan het laten voortbestaan van niet-rendabele ondernemingen of 
het feit dat de opvolger binnen de familie wordt gezocht, terwijl deze opvolger niet de 
meest geschikte kandidaat is. Meer in het algemeen kan worden gesteld dat van ruime 
faciliteiten de prikkel uitgaat om de faciliteiten ‘op te zoeken’ in plaats van dat zij de 
belastingplichtigen ‘overkomen’, omdat de bedrijfsopvolging zich op natuurlijke wijze 
aandient. Ook dit is een vorm van overheidsfalen.

Verder is het van belang dat fiscale faciliteiten naar hun aard geen geschikt middel zijn 
om de financieringsproblemen bij een bedrijfsopvolging te voorkomen. Immers, de wer-
king van de faciliteiten is afhankelijk van de omvang van de verschuldigde belastinghef-
fing. Indien bijvoorbeeld geen stille reserves in de onderneming aanwezig zijn, kan geen 
gebruik worden gemaakt van de faciliteiten voor de inkomstenbelasting. De financie-
ringsbehoefte van de koper is echter niet groter of kleiner dan wanneer de overdrager wel 
inkomstenbelasting zou zijn verschuldigd. Een koper kan verder geen gebruikmaken van 
de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting. Het feit dat het effect van de faciliteiten 
afhankelijk is van de omvang van de verschuldigde belasting, maakt dat het ingezette 
middel een beperkte en willekeurige uitwerking heeft. Ook om andere redenen zijn de 
faciliteiten niet effectief. Ten eerste is dat niet het geval omdat slechts een beperkte groep 
ondernemers wordt geholpen. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het hiervoor 
genoemde aspect dat de faciliteiten afhankelijk zijn van de verschuldigde belasting; zon-
der verschuldigde belasting geen – goedkope – ‘financieringsfaciliteit’. Voor een ander 
deel ligt de oorzaak in het feit dat veel faciliteiten alleen van toepassing zijn bij bedrijfs-
opvolgingen die plaatsvinden krachtens schenking of erfrecht. Het ligt in de rede dat dit 
slechts een beperkt aantal gevallen betreft van het totaal aantal bedrijfsopvolgingen dat 
jaarlijks plaatsvindt. De grootste groep overnemers zal op andere wijze, bijvoorbeeld via 
een bank, aan een financiering van de koopsom moeten komen. Vanwege het feit dat de 
overheid liquiditeitsproblemen bij een bedrijfsopvolging wil voorkomen, is dit merkwaar-
dig. In ieder geval is daardoor ook een eventueel gunstig effect voor de werkgelegenheid, 
dat wellicht van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten uitgaat, beperkt. Ten tweede ver-
leent de wetgever de meest vergaande faciliteiten in de situatie waarbij een bedrijfsopvol-
ging gestalte krijgt via een schenking of vererving. De overheid verleent dus de meest 
ruime faciliteiten aan de groep ondernemingen die dat het minst nodig heeft, althans 
beoordeeld vanuit de te financieren overnameprijs voor de overgenomen ondernemin-
gen. Ten slotte leidt het verlenen van – ruime – fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ertoe 
dat concurrentieverschillen optreden tussen ondernemers onderling. Aan een bepaalde 
groep ondernemers wordt faciliteiten verleend, waardoor deze ondernemers op goedkope 
wijze hun ondernemingsactiviteiten kunnen financieren. Een andere – veel grotere – 
groep wordt deze mogelijkheid niet geboden. Dat belastinggerelateerde bedrijfsopvol-

Hoogeveen.book  Page 519  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



520 Conclusie

gingsfaciliteiten de concurrentieverhoudingen tussen ondernemers in Nederland versto-
ren, is een effect dat tot op heden in de discussie over het wel of niet verlenen van (ruime) 
fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten onvoldoende aandacht heeft gekregen.

Uit het voorgaande blijkt dat de noodzaak voor de overheid om in te grijpen niet vaststaat 
en dat zij bij het ingrijpen in de markt niet zo veel als mogelijk heeft overgelaten aan de 
markt. Ook blijkt dat de faciliteiten effectief noch doelmatig zijn. Aan kwaliteitseisen 4 
(subsidiariteit en evenredigheid) en 5 (doeltreffendheid en doelmatigheid) wordt dan ook 
niet voldaan. Aan de eis dat de wetgeving uitvoerbaar en handhaafbaar (kwaliteitseis 6) 
moet zijn, is evenmin voldaan. Er is sprake van complexe wetgeving mede vanwege het 
feit dat ruime faciliteiten worden verleend. Het uitvoeringsargument is wel gebruikt als 
reden om een materiële toets bij het verlenen van de faciliteiten achterwege te laten. Dit 
argument is echter niet onderbouwd. In zoverre heeft ook geen goede afweging plaatsge-
vonden tussen het verlenen van faciliteiten zonder materiële toets aan de ene kant en de 
extra last die een materiële toets in de uitvoering met zich zou meebrengen aan de andere 
kant. Er is bijvoorbeeld niet onderzocht in welke mate het aantal verzoeken om toepas-
sing van de faciliteiten zou afnemen. Evenmin is onderzocht of de veronderstelde uitvoe-
ringslast op een andere wijze zou kunnen worden verlicht. Hierbij had kunnen worden 
gedacht aan de invoering van een rentedragende betalingsregeling, al dan niet gecombi-
neerd met een doelmatigheidsgrens in de vorm van een minimale omvang van de belas-
tingschuld, zoals voor twee fiscale betalingsregelingen wel heeft plaatsgevonden. Boven-
dien doet het uitvoeringsargument willekeurig aan, aangezien de complexe wetgeving en 
de ruime faciliteiten thans ook leiden tot een grote druk op de uitvoeringspraktijk. Ten 
slotte is van belang dat in 2010 in totaal 3.700 keer een beroep is gedaan op de BMKB-rege-
ling en in 1,5 jaar tijd 1.000 keer van de Microfinancieringsregeling gebruik is gemaakt. 
De uitvoering van deze regeling is uitbesteed en kennelijk kunnen de ‘uitvoeringsinstan-
ties’ een behoorlijk aantallen verzoeken aan. Dit duidt erop dat een niet-belastinggerela-
teerde kredietfaciliteit ook voor wat het de uitvoering betreft tot de mogelijkheden zou 
behoren.

De vraag komt op waarom de overheid ter zake van het treffen van – zakelijke – niet-belas-
tinggerelateerde kredietmaatregelen terughoudend optreedt, terwijl zij met betrekking 
tot de belastingheffing bij een bedrijfsopvolging – mede onder druk van het bedrijfsleven 
en belangenorganisaties – kwistig strooit met – soms zeer ruime – fiscale faciliteiten. Dui-
delijk is dat de druk op politici om fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te verlenen, groot 
is en dat deze druk niet zal afnemen. Dat als gevolg van een bedrijfsopvolging inkomsten-
belasting, schenk- of erfbelasting en/of overdrachtsbelasting is verschuldigd, zal steeds lei-
den tot weerstand. Dit wil echter nog niet zeggen dat aan een roep op het treffen van fis-
cale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten dus zou moeten worden toegegeven. Dat de genoemde 
heffingen plaatsvinden, is immers inherent aan het feit dat in Nederland deze belastingen 
worden geheven. Dat deze belastingheffing vanuit de overheid plaatsvindt, wil nog niet 
zeggen dat het dus aan diezelfde overheid is om daarvoor oplossingen te bieden en het is 
belangrijk dat wetgever en politici zich dat gaan realiseren. Het kunnen voldoen van de 
belasting ter zake van een bedrijfsopvolging is primair de verantwoordelijkheid van de 
ondernemer zelf en de financiering daarvan is primair de verantwoordelijkheid van de 
spelers op de financieringsmarkt. Alleen indien de heffingen zouden leiden tot problemen 
voor de collectieve materiële welvaart zijn maatregelen geboden, waarbij de spelregels 
van de markt niet uit het oog mogen worden verloren. Dat zich problemen voor de collec-
tieve welvaart voordoen, is niet aannemelijk gemaakt. Tevens is onduidelijk waarom een 
kredietmaatregel geen afdoende maatregel zou kunnen zijn om de liquiditeitsproblemen 
op te lossen. Dit betekent dat de legitimiteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
onder druk staat. Ook al zouden maatregelen geboden zijn, dan nog zou de wetgever niet 
moeten kiezen voor fiscale faciliteiten. Zij zijn immers ook vanuit beleidsmatig oogpunt 
onjuist. De pavlovreactie dat ter zake van belastingheffing bij een bedrijfsopvolging dus 
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gunstige en belastinggerelateerde maatregelen moeten worden getroffen, is niet juist en 
moet worden doorbroken.

18.4 SLOTCONCLUSIE

In dit onderzoek staat de kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving centraal. De 
te beantwoorden probleemstelling luidt:

‘Voldoet de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving die van toepassing is bij een bedrijfsover-
dracht van de ene natuurlijk persoon aan de andere aan de zes kwaliteitseisen die in de 
nota Zicht op wetgeving aan wetgeving worden gesteld, en zo niet, welke maatregelen 
kunnen dan worden genomen zodat zij daaraan wel voldoet?’

Uit het onderzoek blijkt dat aan geen van de zes kwaliteitseisen die in de nota Zicht op 
wetgeving worden gesteld, is voldaan. Het eerste deel van de probleemstelling moet dan 
ook ontkennend worden beantwoord. Om wel aan die eisen te kunnen voldoen, zou de 
wetgever een niet-belastinggerelateerde kredietfaciliteit moeten invoeren. Dergelijke kre-
dietmaatregelen zijn zowel vanuit juridisch oogpunt als vanuit beleidsmatig oogpunt het 
meest geëigende middel voor het wegnemen van financieringsproblemen die worden ver-
oorzaakt door de belastingheffing bij een bedrijfsopvolging.
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19 Summary

19.1 INTRODUCTION

This study centres on the question whether the Dutch business succession tax legislation 
is of sufficient quality, and if not, which measures may be taken to ensure that this will 
be the case. The study focuses on the business succession facilities that may be available 
in the event of a business succession from one natural person to another. In total, Dutch 
business succession tax legislation comprises 15 business succession facilities, pertaining 
to the collection of income tax, gift and inheritance tax, and transfer tax. Use is made of 
exemptions, roll-over facilities and – usually interest-free – payment arrangements.

There are two main reasons for conducting this study. Firstly, when the facilities were 
introduced, it was not investigated whether they were necessary. In this context, no con-
sideration was given to the effectiveness and efficiency of the policy pursued. Nor was 
such a study conducted after the introduction of the facilities. Indeed, it proved impossi-
ble to do so, also due to a lack of relevant data. Since the legislature uses generous exemp-
tions, especially for gift and inheritance tax, on the one hand this may result in facilities 
being granted to certain tax subjects who do not need it at all. On the other hand, it may 
occur that the facilities are not generous enough or that they are implemented in those 
situations where there is the smallest need for it. Both from the viewpoint of the rightful-
ness of legislation and for policy reasons this is undesirable. The second reason for the 
study is the complexity of the legislation, which comprises a palette of business succes-
sion facilities that are not coordinated with each other.

For the assessment of the quality of the business succession tax legislation, a review 
framework has been used that was developed by the legislature itself to warrant the qua-
lity of the legislation. This review framework was included in the 1991 policy document 
Zicht op wetgeving (Insight in legislation) and is also applied at this juncture. This review 
framework comprises the following six quality requirements:
1. Rightfulness and realization of principles of law.
2. Harmonization.
3. Simplicity, clarity and accessibility.
4. Subsidiarity and proportionality.
5. Effectiveness and efficiency.
6. Practicability and enforceability.

Quality requirements 1 to 3 are the legal requirements, which the business succession 
legislation must comply with. Quality requirements 4 to 6 are the requirements set for the 
policy to be pursued. For this reason, the study comprises both a legal evaluation (part II) 
and a policy-related evaluation (part III) of the business succession tax legislation. In this 
respect, it must be realized that the legal quality of the facilities may have an effect on 
their policy-related quality and vice versa. If for instance the government has implemen-
ted facilities that are unnecessary, and/or the policy pursued is not effective or efficient, 
the rightfulness of the legislation is also compromised. Conversely, for instance the lack 
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of coordination or the complexity of legislation may affect the effectiveness and practica-
bility of the legislation.

The facilities serve an economic purpose. However, the business succession facilities may 
result in one person benefiting more than another. This is effected especially by the 
generous exemption on the going concern value for gift and inheritance tax. The assump-
tion that a business succession tax facility contributes, or could contribute, to the realiza-
tion of an economic goal offers insufficient justification for the introduction of a facility 
that favours certain people while excluding others. Such a justification is present, howe-
ver, if it is certain that there is a problem for the collective material prosperity and that 
the chosen measure contributes in an effective and efficient manner to the solution the-
reof. In other words: The problem must lead to a loss of collective material prosperity and 
as a result of the measure everybody must benefit – directly or indirectly – from the busi-
ness succession facility. If one of these requirements is not fulfilled, the measure is in con-
flict with the intrinsic values of the law, such as the principle of equality. If the facility 
makes a distinction between entrepreneurs relative to each other, the achievement of the 
envisaged economic objective may also come under pressure. After all, this would disturb 
the level playing field. Another reason why the economic objective may not be achieved 
is the fact that extremely generous business succession facilities are being granted. Such 
generous incentives may result in irrational economic behaviour.

The conclusion of the study is that none of the six quality requirements has been fulfilled. 
The most important conclusions of the legal and policy-related evaluation are presented 
below. I then bring this chapter to a close with a concise final conclusion.

19.2 CONCLUSIONS OF THE LEGAL EVALUATION

There is no harmonization among the facilities (quality requirement 2), and in addition, 
the legislation is also complex (quality requirement 3). The most notable causes for this 
are that – partly due to pressure of interest groups – a growing number of increasingly 
generous facilities have been introduced, while a univocal policy was lacking. To be sure, 
the principal objective is the prevention of tax-driven liquidity problems in a business suc-
cession, but these liquidity problems are always solved in a different manner. In cases that 
a payment arrangement is the most appropriate method to solve liquidity problems, the 
legislature also offers roll-over facilities and exemptions. There is no unequivocal position 
on the manner in which the supposed problem should be solved. Moreover, some facilities 
have a more specific objective, such as promoting the quality of the business succession. 
One consequence of this is, for instance, that certain facilities are only available if the 
acquirer is an employee or co-entrepreneur, who has worked in the transferred objective 
enterprise for at least three years. But this requirement does not apply for other facilities. 
Furthermore, there is no unequivocal opinion as regards the ideal qualifiable business suc-
cession. In my opinion, the legislature should not get involved with the quality of the 
entrepreneur. The transferor, not the legislature, must decide whoever is the most suit-
able successor. This requirement also limits the potential number of acquirers, whereas 
finding a suitable successor in practice proves to be a major problem area. The legislation 
is complex, partly because the facilities are not harmonized. Another important cause of 
this complexity is that sometimes use is made of very generous facilities. The use of such 
facilities implies detailed legislation, to ensure that only those business successions, 
which the legislature wishes to facilitate, are in effect facilitated.

For the assessment whether the legislation is rightful and aimed at realising principles of 
law (quality requirement 1), a study was conducted into the concurrence of the business 
succession legislation with European law and the principle of equality. In addition it was 
investigated whether or not the business succession legislation is in accordance with the 
ability-to-pay principle if the taxation for which the facility is granted is also based on the 
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ability-to-pay principle. Although it is no general principle of law, the ability-to-pay prin-
ciple is the basis for the collection of income tax and gift and inheritance tax, and there-
fore an examination in terms of this ‘apportionment principle’ had to be included in this 
study.

The study into the concurrence with European law shows that the legislation in parts does 
not concur with the liberties included in the Treaty on the Functioning of the European 
Union. Three facilities prove to constitute forbidden state aid. Especially the direct settle-
ment in a cross-border business succession in the context of profits raises problems in 
relation to the liberties in the Treaty on the Functioning of the European Union. It appears 
that the Netherlands must implement a further measure in the form of a payment arran-
gement. For this the protective assessment in the context of substantial interest could be 
taken as a blueprint, albeit that this protective assessment should not be reduced after ten 
years. Firstly, the principle of territoriality does not prescribe this and secondly, the remis-
sion of the tax debt is not in accordance with the prohibition on state aid, nor with the 
ability-to-pay principle.

The study into the concurrence with the principle of equality is aimed at the exemptions 
from gift and inheritance tax and the exemption from transfer tax for parents, children, 
brothers and sisters. With regard to the exemption for the difference between the forced-
sale value and the lower going concern value, it was concluded that this exemption is not 
in accordance with the principle of equality. To be sure, it is right that this collection is 
postponed if the forced-sale value is not realized upon continuation, but the state should 
not waive its claim after five years. Moreover the state should require that the acquirers 
also take the lower going concern value as a basis. For this reason, the exemption is also 
in conflict with the ability-to-pay principle. After all, if the forced-sale value is realized 
after a period of, for example, six years, the acquirer’s income has increased, but is then 
not taxed.

The exemption from gift and inheritance tax on the going concern value is also in conflict 
with the principle of equality. Parliamentary history shows that neither the introduction 
of the 25% exemption effective as of January 1, 1997, nor later increases to 30%, 60%, 75%, 
and eventually to the differentiated 100%/83% exemption, which took effect on January 1, 
2010, were justified sufficiently. The need for introducing an – extremely generous – 
exemption was not made plausible in any way. The bare fact that the entrepreneurs per-
ceive the gift and inheritance tax as a problem, offers insufficient justification if one con-
siders the tax subjects in the Netherlands who are obliged to pay this tax. What is more, 
the available data indicates that an exemption is unnecessary, rather than speaking in 
favour of it. To illustrate this, the payment arrangement that existed before the introduc-
tion of the exemption was only applied 16 times a year on average. Because the legislature 
has insufficiently substantiated the exemption, it has failed to duly observe Article 1 of 
the Constitution, which is specifically aimed at the legislature, and as a result of this the 
exemption is in conflict with Article 1 of the Constitution. Furthermore, an inheritance 
tax file search has shown that in almost 70% of the cases the inheritance tax could have 
been paid from other assets in the estate. Moreover, the study of the problems in the cre-
dit market shows that family businesses especially are financially strong, whereas these 
are also the businesses that seem to benefit most from the facilities. These outcomes do 
not support the legislature’s assumption that there is a real need for an exemption, com-
promising the grounds given by the legislature and the rightfulness of the exemption 
even further. Besides, the provision employed is too generous. For those cases that liqui-
dity problems could arise, a payment arrangement would suffice. For the same reasons, 
there is no justification for the violation of the ability-to-pay principle caused by the 
exemption.
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Whether the courts will be of the opinion that the exemption is in conflict with the prin-
ciple of equality may be doubted, as the exemption is intended to pursue a social and eco-
nomic goal. If there is an economic objective in play, the courts seem to be easily inclined 
to rule that the legislature has acted within the broad – compared to the courts – bounds 
of its discretion. However, considering the full parliamentary history, in my opinion the 
courts should not so easily be assuaged by the mere argument that the gift and inheritance 
tax leads to liquidity problems and thus to the discontinuation of profitable businesses.

Finally, the exemption from transfer tax for parents, children, brothers and sisters is also 
contrary to the principle of equality, as the exemption makes an unjustified distinction 
between acquirers belonging to a certain family circle and those outside it. In any event, 
the statutory share scheme, which according to the Supreme Court – but not in my opi-
nion – offered adequate justification for the former parent-child exemption, cannot serve 
as justification for extending the exemption to acquisitions by brothers and sisters.

The roll-over facilities are contrary to the ability-to-pay principle, since their effect is that 
the claim shifts from the one entrepreneur to the other. For this transferring of the claim 
the legislature has given insufficient justification. The need for introducing a roll-over 
facility has not become evident. Moreover, any liquidity problems could also be solved 
through a payment arrangement, possibly combined with a special rate. Also from a 
policy-related viewpoint the roll-over facilities are not the most suitable instrument, 
because of the possible negative side effects associated with them. I will come back to this 
in § 19.3.

The above shows that the ‘legal’ quality of the business succession legislation is insuffi-
cient. In addition, the ‘policy-related’ quality was also assessed (quality requirements 4 to 
6). The most important conclusions of this assessment are presented below.

19.3 CONCLUSIONS OF THE POLICY-RELATED EVALUATION

The overall objective of the policy pursued is that the taxation may not be an obstacle to 
business transfers desired for economic reasons. The taxation may not cause such liqui-
dity problems for profitable companies that their business must be discontinued. It is sta-
ted explicitly that the policy is not aimed at the removal of funding problems. It is speci-
fied that the government does not wish to act as the banker of the business community. 
As indicated above, to achieve the overall objective use is made of exemptions, roll-over 
facilities and – usually interest-free – payment arrangements.

However, the policy actually pursued does not concur with the given objective. The instru-
ments employed go much further than merely solving liquidity problems. In fact only the 
payment arrangements are to a degree in concurrence with the policy objective, although 
even with this facility the government acts as a relatively cheap banker for the business 
community.

More importantly, there is no reason for introducing special tax measures to finance the 
amount of tax owed resulting from a business succession. The amount of tax payable by 
the acquirer has a clear effect on the acquisition price. For instance, transfer tax raises the 
purchase price, and one might say that the gift and inheritance tax is the price set for this 
‘acquisition’. On the other hand, the transferor’s income tax has no effect on the acquisi-
tion price; the value of the business does not change because of the amount of income tax 
owed. This only changes if use is made of a roll-over facility. However, the extent to which 
this roll-over facility has effect on the borrowing requirement depends on the height of 
the income tax claim. This makes any effect of the roll-over facilities arbitrary. Alternati-
vely, there are also situations in which the buyer cannot take advantage of the roll-over 
facility, because the required conditions are not met. For instance, in the context of sub-
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stantial interest, it is required that during life, shares may only be donated. If the acquirer 
cannot finance the acquisition price, a financing problem arises for him. The cause of the 
borrowing requirement arising from the acquisition price – the purchase price and the 
transfer tax or gift and inheritance tax – is irrelevant for solving this financing problem. 
As the taxation for the entrepreneur is part of his overall financing problem, there is no 
reason to take special measures that only cover the ‘tax component’ of this financing pro-
blem.

The transferor in principle has no financing problem, as he is able to pay the amount of 
income tax owed out of the purchase price. The transferor only has a – derivative – finan-
cing problem if the buyer is unable to pay the purchase price. This problem disappears as 
soon as the acquirer’s financing problem is solved. After all, in that case the acquirer can 
pay the purchase price, and the transferor can pay the amount of income tax he owes.

Seeing that there is a financing problem (for the acquirer), the ‘problem of taxation’ that 
arises in a business succession must indeed be treated as a financing problem. This means 
that the way of solving the problem should not differ from the way the state in general 
deals with financing problems as they might arise in practice, for businesses, that is. First 
of all, this means that the solution to the financing problem cannot be anything else but 
a credit provision. Financing problems are not a compelling ground for the introduction 
of exemptions or roll-over facilities. Secondly, the government should not intervene if 
there is a properly functioning credit market. If there is a properly functioning credit mar-
ket and the taxes imposed in connection with the business succession cannot be funded, 
the business will be discontinued. This will lead to a natural selection of efficient and inef-
ficient businesses, which is a good development from an economic viewpoint. In other 
words, ensuring the continuation of businesses in the event of a business succession is not 
a goal in its own right. However, if funding is not being granted, and there is no rational 
reason for this, the market does not operate optimally. In that case the financing problem 
is caused by market failure, giving the government a reason to intervene. If government 
measures are being taken, it must be ensured that the risks are not shifted one-sidedly to 
the government, and these risks will have to be minimized. A market and/or price mecha-
nism must be introduced to prevent government failure.

Research into the credit problems in practice shows that there are various reasons why 
problems may arise when trying to obtain funding for a business succession. These rea-
sons boil down to the information disadvantage experienced by the acquirer and the 
bank. Moreover, banks consider a business succession to be a risky investment, partly 
because of the information disadvantage, for which they demand security. This security 
usually cannot be provided by the purchaser. In respect of the specific financing pro-
blems, a further distinction can be made according to the type of business:
1. Small businesses experience the greatest financing problems, because banks usually 

do not think it worth their trouble to give attention to the transfer of small businesses. 
For small businesses, the credit market is failing.

2. If young, innovative businesses seek to expand by taking over other companies, they 
could encounter a financing problem for which there is no rational ground. Again, the 
market is failing in this respect, although this is happening at a small scale.

3. Family businesses are generally financially strong, which means that in principle they 
should be able to obtain funding, because they can provide security.

The government has taken various non-tax-related credit measures that must ensure that 
funding can be obtained if the market fails. Examples are the various government-guaran-
teed schemes for loans to small and medium-sized businesses and the Microfinance 
Scheme. These provisions are not granted unconditionally. The laws of the market are 
observed both in the assessment of a credit application and in respect of the credit 
amount to be granted. These credit facilities outside the field of taxes are only granted if 
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the continuity outlook is good enough, and a normal commercial price must be paid for 
the use of such a scheme. Also, in individual cases it is assessed whether the credit is 
indeed being withheld as a result of a failing market. So non-tax-related credit facilities 
can only be appealed to if there is no rational reason for rejecting the loan. Accordingly, 
if the market does not fail, the government does not intervene. In addition, the risks are 
divided as much as possible between the government and the banks. In short, the decision 
whether to grant a loan is based on economic grounds and there is no such thing as a free 
ride. The latter aspect is especially fair, if one considers that entrepreneurs who are able 
to provide security for a bank loan must also pay a commercial price for obtaining credit. 
This is exactly the reason why the receiver pursues a restrictive postponement policy 
when it comes to granting postponement of payment to entrepreneurs on the ground of 
Section 25(1) Collection of State Taxes Act 1990. Once a tax debt has been established, 
there is willingness to consider the effects that a favourable postponement policy may 
entail on the competition among entrepreneurs.

The situation is very different when it comes to the rules for determining the tax debt, 
and also in respect of the special payments arrangements made for tax debts resulting 
from a business succession. These business succession tax facilities have completely lost 
track of the market mechanisms. There is no investigation of individual cases to establish 
if problems occur and/or whether this problem is caused by market failure. For none of 
the business succession facilities the entrepreneur needs to make a plausible case that his 
business has a good viability outlook. Nor does he need to make it plausible that he has 
liquidity problems. Furthermore, only the interest-bearing payment arrangements come 
at a price, by charging simple interest. The other facilities give the entrepreneur a tax or 
interest benefit, regardless of whether or not there are any liquidity problems. As a result, 
there is no incentive whatsoever for the market or the entrepreneur to solve their own 
problems. This may lead to government failure. Also the fact that very generous facilities 
are being granted and the fact that no material assessment is made to establish whether 
financing problems occur may increase the chance of government failure. For instance, 
this occurs if the facilities are granted in situations when there really is no need for them. 
From an inheritance tax file search it has become apparent that almost 70% of the estates 
investigated held sufficient resources to pay for the amount of inheritance tax owed. This 
has resulted in a so-called free gift effect. Given the fact that the study of problems in the 
credit market has shown that family businesses are financially strong, this cannot be a 
reason either to provide tax facilities for the acquisition of business assets through a gift 
or pursuant to inheritance law. Besides the free gift effect, granting generous facilities 
may entail other adverse side effects. Examples are the continuation of unprofitable busi-
nesses or the fact that the successor is selected from within the family circle and this suc-
cessor is not the most suitable candidate. More in general it may be stated that generous 
facilities give the incentive to ‘seek out’ the facilities available, and that the incentives no 
longer simply ‘befall’ the tax subjects because the business succession presents itself from 
the natural course of things. This, too, is a form of government failure.

Furthermore, an important aspect is that tax facilities by their nature are not a suitable 
instrument for preventing financing problems in the event of a business succession. This 
is not the case, as was indicated above, because tax facilities are being granted without 
observing the laws of the market, which may lead to government failure. After all the 
effect of the facilities depends on the height of the tax amount owed. If, for instance, a 
company has no hidden reserves, the facilities for income tax cannot be used. However, 
the buyer’s credit need is not greater or smaller than would be the case if the transferor 
would owe income tax. Furthermore, a buyer cannot take advantage of the facilities for 
gift and inheritance tax. The fact that the effect of the facilities depends on the height of 
the amount of tax owed makes the selected instrument’s effect limited and arbitrary. Fur-
thermore, the business succession tax facilities are also ineffective because they help only 
a limited group of entrepreneurs. This is partly caused by the above-mentioned aspect, 
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that the facilities depend on the amount of tax owed: if no amount of tax is owed, there 
is no relatively cheap ‘borrowing facility’. Another cause is the fact that many facilities 
only apply for business successions that take place through a gift or pursuant to inheri-
tance law. It stands to reason that this concerns only a limited number of cases on the total 
of business successions that take place over a year. The largest group of entrepreneurs will 
have to obtain the funding for the purchase price in a different way, for instance via a 
bank. This is remarkable, considering the fact that the government wants to prevent fun-
ding problems in business successions. In any event, this also limits any positive effect on 
employment which may result from the business succession tax facilities. Secondly, the 
legislature grants the most far-reaching facilities in the situation that a business succes-
sion is implemented through a gift or inheritance. In other words, the government grants 
the most generous facilities to the group of enterprises that need it the least, that is, 
judged on the basis of the acquisition price to be financed for the acquired businesses. 
Finally, the granting of generous business succession tax facilities promotes differences in 
competitiveness among entrepreneurs. A specific group of entrepreneurs is granted faci-
lities, which enables these entrepreneurs to finance their business activities cheaply. 
Another, much larger group is not given this opportunity. The fact that tax-related busi-
ness succession facilities distort the competition among entrepreneurs in the Netherlands 
is an effect, which until now has been given insufficient attention in the debate about 
whether (generous) business succession tax facilities should be granted or not.

The above shows that the necessity for the government to intervene is not carved in stone 
and that the government, when intervening in the market, did not leave as much as pos-
sible to that market. Furthermore, it has become apparent that the facilities are neither 
effective nor efficient. As a result quality requirements 4 (subsidiarity and proportionality) 
and 5 (Effectiveness and efficiency) are not fulfilled. The requirement that the legislation 
must be practicable and enforceable (quality requirement 6) is not fulfilled either. The 
legislation is complex, and this is partly due to the generosity of the facilities. The practi-
cability argument has been put forward as the reason for not conducting a material assess-
ment when granting facilities. However, this argument is insufficiently substantiated. In 
this respect, the generic facilities were not properly weighed against the extra burden a 
material assessment would pose for the practical implementation. For instance, it was not 
investigated to which extent the number of requests for application of the facilities would 
be reduced if material assessments were made. Nor was it investigated whether the sup-
posed practical burden could be alleviated in a different manner. Options for this could 
have been the introduction of an interest-bearing payment arrangement, possibly com-
bined with an efficiency threshold that stipulates a minimum amount of the tax debt. This 
has been done in two tax payment arrangements. Moreover, the practicability argument 
has an arbitrary feel to it, because the complex legislation and the generous facilities are 
currently putting a great burden on the practical implementation. Finally, it is important 
to note that in 2010 a total of 3700 appeals were made to the BMKB Scheme (government-
guaranteed scheme for loans to small and medium-sized businesses) and that in 1.5 years 
time the Microfinancing Scheme was used 1000 times. The implementation of this 
scheme has been contracted out and apparently the implementing agencies can handle a 
substantial number of applications. This indicates that a non-tax-related credit facility 
would also be an option when it comes to implementation.

The question arises why the government is reticent to take commercial, non-tax-related 
credit measures, while at the same time it is very generous with tax facilities when it 
comes to tax collection in a business succession, partly under pressure of the business 
community and interest groups. A possible cause for this could be the notion among poli-
ticians that subsidizing the business community will be advantageous for employment by 
definition. For what this notion is worth, current business succession tax facilities are not 
sufficiently guaranteeing this effect, as indicated above. Another cause is presumably that 
the legislature, as well as the business community and interest groups, entertain the idea 
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that, because the government collects taxes, it should also provide solutions in this area. 
Although this line of reasoning seems to be very logical, it is incorrect and it is important 
that the legislature and politicians start to realize this. The ability to pay the tax owed in 
respect of a business succession is primarily the entrepreneur’s own responsibility, and 
the funding thereof is primarily the responsibility of players in the credit market. The Pav-
lovian response that taxation in a business succession requires the introduction of favou-
rable and tax-related measures is incorrect and must be discarded.

There is great pressure on politicians to introduce business succession tax facilities and 
this pressure will not subside. The fact that a business succession must always lead to pay-
ment of income tax, gift or inheritance tax and/or transfer tax will always lead to opposi-
tion. But this does not automatically mean that the cry for the introduction of business 
succession tax facilities must be acceded to. After all, collection of taxes is inherent to the 
fact that these taxes are raised in the Netherlands. Measures would only be necessary if 
collection leads to problems for the collective material prosperity. It has not been made 
plausible that these problems occur. In addition, it is not clear why a credit measure could 
not be an adequate measure for solving the liquidity problems. This means that the legi-
timacy of the business succession tax facilities is under pressure. And even if measures 
would be necessary, the government should not choose to use tax facilities. After all, they 
are wrong from a policy viewpoint.

19.4 FINAL CONCLUSION

In this study, the quality of the business succession tax legislation is the central issue. The 
problem to be solved is defined as follows:

‘Does the business succession tax legislation that applies in a business succession from 
one natural person to another fulfil the six quality criteria, set for legislation in the policy 
document Zicht op wetgeving (Insight in legislation), and if not, which measures may be 
taken to make it fulfil these criteria?’

The study shows that none of the six quality requirements from the policy document Zicht 
op wetgeving has been fulfilled. Therefore, the first part of the definition of the problem 
must be answered negatively. In order to fulfil these requirements, the legislature should 
introduce a non-tax-related credit facility. Both from a legal viewpoint and from a policy-
related viewpoint, such credit measures are the most appropriate instrument to eliminate 
financing problems that are caused by the collection of tax in a business succession.
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Bijlage I: Onderzoeksverantwoording 
successierechtdossieronderzoek

1. Aanleiding van het onderzoek
De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor het schenkings- en successierecht, thans de erf- en 
schenkbelasting, worden verleend om te voorkomen dat de middelen tot betaling van het 
recht aan de verkregen onderneming onttrokken moeten worden waardoor het voortbe-
staan van de onderneming mogelijk in gevaar komt. Er bestaat nog weinig inzicht in de 
noodzaak, de effectiviteit en de doelmatigheid van de faciliteiten, mede omdat de gege-
vens niet uit een centraal databestand bij de Belastingdienst te ontlenen zijn. Om dit 
inzicht te vergroten is op dossierniveau onderzoek verricht naar de verzoeken die bij de 
Belastingdienst worden gedaan voor de toepassing van de successierechtfaciliteiten. Het 
onderzoek heeft betrekking op de jaren 2002-2005.

2. Inhoud van het onderzoek
Het onderzoek betreft 232 behandelde successierechtdossiers van de Belastingdienst over 
de periode 2002 t/m 2005. Er is onderzoek gedaan naar de volgende faciliteiten:1966

– art. 35c, lid 1, SW 1956: verschil tussen hogere liquidatiewaarde en lagere waarde 
going concern (hierna ook kortweg aangeduid met vrijstelling 1)

– art. 35c, lid 1, SW 1956: vrijstelling voor een deel van de (lagere) waarde going concern 
(hierna ook vrijstelling 2)

– art. 35c, lid 3, SW 1956: uitstel van betaling voor het successierecht dat nog is verschul-
digd na toepassing van vrijstelling 1 en vrijstelling 2 (hierna ook lid 3).

Voor een goed begrip van het onderzoek zijn de volgende aspecten van belang:
1. Een beroep op vrijstelling 1 is alleen mogelijk indien de liquidatiewaarde van de onder-

neming hoger is dan de waarde going concern. Indien dit in een feitelijke casus niet 
aan de orde is, kan geen gebruik worden gemaakt van vrijstelling 1. Dit betekent dat 
deze faciliteit niet in alle gevallen aan de orde zal zijn.

2. Iedere voortzetter heeft in beginsel recht op toepassing van vrijstelling 2.
3. Iedere voortzetter heeft in beginsel recht op de betalingsregeling van lid 3.
4. De situatie kan zich echter voordoen dat de faciliteiten niet volledig kunnen worden 

benut, omdat de aanslag van de voortzetter daarvoor niet groot genoeg is. Dit wordt 
veroorzaakt door:
a. De omvang van andere vrijstellingen, zoals de partnervrijstelling en de vrijstelling 

voor jonge kinderen.
b. De omvang van de verkrijging. De vrijstelling wordt berekend over de totale 

omvang van het verkregen ondernemingsvermogen, waarbij geen rekening wordt 
gehouden met overbedelings- en inbrengschulden van de voortzetter. Deze laatste 
schulden verlagen echter wel de verkrijging van de voortzetter, zodat mogelijk een 
deel van de faciliteiten verloren gaat. Hetzelfde geldt overigens ook voor schulden 
die tot de nalatenschap behoren en aan de voortzetter worden toegedeeld.

1966 Er is geen onderzoek verricht naar de mate waarin erfgenamen niet-voortzetters een beroep heb-
ben gedaan op art. 25, lid 13, IW 1990 (verkrijging vordering op medeverkrijger-voortzetter). Het 
verzoek om toepassing van deze faciliteit moet worden gedaan bij de ontvanger.
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c. Het feit dat vrijstelling 1 al kan leiden tot een belastbare verkrijging van nihil of tot 
een kleiner bedrag dan de vrijstelling van vrijstelling 2. Vrijstelling 2 kan dan niet 
meer – volledig – worden benut.

d. Het feit dat vrijstelling 2 – eventueel samen met vrijstelling 1 – leidt tot een belast-
bare verkrijging van nihil of tot een kleiner bedrag aan belaste verkrijging dan de 
waarde waarover op grond van lid 3 recht op uitstel bestaat. Lid 3 is dan – deels – 
niet meer nodig. Verder zou het kunnen dat geen beroep op de betalingsregeling 
wordt gedaan omdat de voortzetter op andere wijze het successierecht zou kunnen 
financieren. In casu is sprake van een rentedragende betalingsregeling.

In de onderzochte jaren bedroeg vrijstelling 2 30% (2002 t/m 2004) en 60% (2005). Met 
ingang van 1 januari 2007 is het vrijstellingspercentage verhoogd naar 75. Met ingang van 
1 januari 2010 wordt een gedifferentieerd vrijstellingspercentage gehanteerd (deels 100 
en deels 83). De 100%-vrijstelling is daarbij afhankelijk van de waarde van de achterlig-
gende objectieve onderneming. Indien bijvoorbeeld de verkrijger de totale objectieve 
onderneming verkrijgt, heeft hij recht op de volledige 100%-vrijstelling (€ 1.006.000 in 
2011); verkrijgt hij bijvoorbeeld 25% van de objectieve onderneming, dan heeft hij recht 
op 25% van de 100%-vrijstelling (€ 251.500 in 2011). Aangezien geen inzicht bestaat in de 
vraag welk belang de onderneming van de erflater vertegenwoordigde in de totale achter-
liggende onderneming, kunnen geen uitspraken worden gedaan over de werking van de 
gedifferentieerde vrijstelling. Voor het overige zullen waar mogelijk uitspraken worden 
gedaan met betrekking tot de mogelijke noodzaak van de verhogingen van de vrijstelling.

3. Doelstelling en aanpak

3.1. Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de noodzaak, de 
effectiviteit en de doelmatigheid van de faciliteiten. In dit kader zijn gegevens verzameld 
die antwoord moeten geven op de hierna opgenomen deelvragen.

Noodzaak
1. Wat is de effectieve belastingdruk op de totale nalatenschap vóór toepassing van de 

faciliteiten?
2. Idem na toepassing van vrijstelling 1?
3. Idem na toepassing van vrijstelling 2?
4. Kan het verschuldigde successierecht uit de nalatenschap exclusief de onderneming 

worden voldaan?
5. Kan de voortzetter het successierecht voldoen uit zijn verkrijging (excl. de onderne-

ming)?
6. Indien de nalatenschap en/of de verkrijging van de voortzetter (on)voldoende vrije mid-

delen bevat, is dan een beroep gedaan op lid 3?

Effectiviteit:
1. In hoeveel gevallen is een beroep gedaan op vrijstelling 1 en was daarna nog een 

beroep op vrijstelling 2 mogelijk?
2. In hoeveel gevallen is een beroep gedaan op vrijstelling 2 en was daarna nog een 

beroep op de betalingsregeling van lid 3 mogelijk?
3. In hoeveel gevallen is een beroep gedaan op de betalingsregeling van lid 3 indien dat 

na toepassing van vrijstelling 1 en vrijstelling 2 nog mogelijk was?
4. Wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de huwelijksgoederengemeenschap 

zo te verdelen dat de onderneming bij het zogenoemde eerste overlijden aan het kind 
wordt toegedeeld?

5. In welke branches wordt vrijstelling 1 toegepast?
6. In welke mate bestaat wel recht op vrijstellingen, maar kunnen de vrijstellingen niet 

volledig worden benut vanwege de omvang van de verkrijging van de voortzetter?
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7. Wat is het effect van de verhoging van de vrijstelling naar 75% en naar (deels) 100% en 
deels 83% op het niet volledig kunnen benutten van de vrijstelling?

Doelmatigheid:
1. Hoeveel conserverende aanslagen zijn er opgelegd voor vrijstelling 1, vrijstelling 2 en 

de betalingsregeling van lid 3 en voor welke bedragen?

3.2. Aanpak
Om antwoord te kunnen geven op deze deelvragen is een aantal gegevens verzameld. 
Deze gegevens zijn opgenomen in een spreadsheetmodel. Vervolgens zijn diverse bereke-
ningen uitgevoerd, zodat antwoord kon worden gegeven op de in de vorige paragraaf 
opgenomen deelvragen. Deze antwoorden zijn verwerkt in hoofdstuk 14 van het proef-
schrift.

4. Dataverzameling en verantwoording

4.1. Inleiding
Om het onderzoek te kunnen doen, moesten de benodigde data worden verzameld. Deze 
data konden niet worden ontleend aan een centraal databestand van de Belastingdienst. 
De dataverzameling heeft daarom op dossierniveau plaatsgevonden. Per dossier zijn rele-
vante gegevens verzameld uit een databestand bij de Belastingdienst en uit rekenmodel-
len die per dossier worden aangelegd voor de berekening van de conserverende aanslagen 
voor de vrijstellingen en de betalingsregelingen.

4.2. Alleen successierechtdossiers
In het onderzoek zijn alleen successierechtdossiers betrokken en geen schenkingsrecht-
dossiers. De aanname is dat betaling van successierecht bij een bedrijfsopvolging in het 
algemeen een groter beletsel zal vormen dan betaling van schenkingsrecht. Steun voor 
deze aanname kan worden gevonden in de parlementaire geschiedenis waaruit blijkt dat 
de wetgever vooral liquiditeitsproblemen in geval van overlijden heeft willen voorko-
men.1967 Om te voorkomen dat de overgang van een onderneming bij overlijden van een 
ondernemer gunstiger zou worden behandeld dan de overdracht tijdens leven, gelden de 
faciliteiten ook voor schenkingen. In geval van vererving van ondernemingsvermogen is 
het minder vanzelfsprekend dat er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om het suc-
cessierecht te kunnen voldoen. Bovendien is het overlijden minder voorzienbaar. Ook kan 
bij een overdracht tijdens leven de overdrachtsprijs zo worden gekozen dat geen schen-
kingsrecht wordt geheven. De dataverzameling heeft eind 2007 plaatsgevonden bij 
diverse eenheden van de Belastingdienst.

4.3. Relevantie van de steekproef
Een aselecte steekproef van alle gevallen in een jaar bleek niet mogelijk omdat een cen-
traal overzicht van de verzoeken ontbreekt. Om die reden is gekozen voor een andere 
praktische benadering. De inspecteurs schatten dat er jaarlijks maximaal 300 verzoeken 
worden gedaan. Voor de jaren 2002-2005 zijn van in totaal 232 nalatenschappen de data 
verzameld (2002: 55, 2003: 66, 2004: 63 en 2005: 48).1968 De verzamelde posten bevatten 
in aantallen ruim 19% van de totale populatie (232/1200*100%).1969 Door bij verschillende 
eenheden gevallen te inventariseren, is er een redelijke mate van regionale spreiding. Om 
deze redenen kan worden gesteld dat voor het doel van het onderzoek de gegevens vol-
doende representatief zijn. Met betrekking tot het aantal maximale verzoeken om toepas-
sing van de faciliteiten voor het successierecht kan worden opgemerkt dat het aantal van 

1967 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 226, nr. 3, p. 3.
1968 De verdeling over de jaren geeft een redelijk gelijkmatig beeld te zien, zij het dat 2005 enigszins 

achterblijft qua aantallen.
1969 Omvang steekproef in 2002: 18%; 2003: 22%; 2004: 21% en 2005: 16%.
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300 per jaar laag voorkomt. Naar de oorzaken daarvan zou mogelijk nader onderzoek ver-
richt kunnen worden.

4.4. Conclusie steekproeftrekking en verantwoording
De resultaten die op grond van de gevonden gegevens in dit onderzoek zijn gepresenteerd, 
zijn voldoende betrouwbaar om tot verantwoorde conclusies te komen over de noodzaak, 
het bereik en de effectiviteit en doelmatigheid van de vrijstellingen en de betalingsrege-
ling voor het verschuldigde successierecht ter zake.

5. Verzamelde gegevens en uitgevoerde berekeningen
Ten behoeve van het onderzoek zijn de in tabel 5 vermelde gegevens verzameld. De bere-
keningen die zijn uitgevoerd, zijn onder de tabel vermeld.

Verzamelde gegevens Afkorting

Saldo nalatenschap voor ficties

Fictie art. 11

Fictie art. 12

Fictie art. 13

Samenstelling vermogen in huwelijksgoederengemeenschap

Saldo huwelijksgoederengemeenschap

Samenstelling vermogen in nalatenschap

Saldo nalatenschap incl. ficties NLS

Verkrijging opvolgers voor partnervrijstelling e.d. incl. ficties VO

Verkrijging opvolgers na partnervrijstelling e.d. incl. ficties BVO

Verkrijging niet-opvolgers voor partnervrijstelling e.d. incl. ficties VNO

Verkrijging niet-opvolgers na partnervrijstelling e.d. incl. ficties BVNO

In aanmerking genomen partnervrijstelling e.d. alle verkrijgers PVNLS

In aanmerking genomen partnervrijstelling e.d. opvolger PVO

Erfdeel niet opvolgers

Liquidatiewaarde onderneming (incl. fictie art. 11) LW

WGC onderneming (incl. fictie art. 11) WGC

Totaal successierecht alle verkrijgers voor faciliteiten TSR

Successierecht opvolgers zonder faciliteiten SRO

Successierecht niet-opvolgers SRNO

Successierecht opvolgers na faciliteiten SROF

Successierecht ‘vrijgesteld’ lid 1 (vrijstelling 1) SRlid1

Successierecht ‘vrijgesteld’ lid 2 (vrijstelling 2) SRlid2

Successierecht uitstel lid 3 SRlid3

Waarde lid 1 Wlid1

Waarde lid 2 Wlid2

Waarde lid 3 Wlid3

Burgerlijke staat erflater 

Branchecode

Rechtsvorm

Huwelijksgoederengemeenschap of finaal verrekenbeding

Geboortedatum erflater 

Overlijdensdatum erflater
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Uitgevoerde berekeningen

Geslacht erflater

Testament j/n

Soort verkrijger (Langstlevende, kind, ouder e.d.)

Aantal verkrijgers

Aantal opvolgers

Erfdeel opvolgers

Vrije middelen berekening NLS: NLS -/- (LW -/- WGC) -/- WGC -/- TSR

Vrije middelen berekening opvolger (O): TVO -/- (LW -/- WGC) -/- WGC -/- SRO

Effectieve belastingdruk NLS: TSR / NLS x 100%

Effectieve belastingdruk O: SRO / VO x 100%

Effectieve belastingdruk NLS na facilitei-
ten:

(TSR -/- (SRlid1 + SRlid2)) / NLS x 100%

Effectieve belastingdruk O na faciliteiten: (SRO -/- (SRlid1 + SRlid2)) / VO x 100%

Ruimte qua waarde in de NLS: NLS -/- PVNLS -/- (LW -/- WGC) -/- WGC

Ruimte qua waarde bij O: TVO -/- PVO -/- (LW -/- WGC) -/- WGC

In aanmerking genomen waarde: Wlid1 + Wlid 2 + Wlid3

Verzamelde gegevens Afkorting
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Bijlage II: Enkele gegevens uit het 
successierechtdossieronderzoek

Ten behoeve van dit onderzoek heeft een successierechtdossieronderzoek plaatsgevon-
den. De verantwoording en de aanpak van het successierechtdossieronderzoek is in bij-
lage I gegeven. De resultaten uit het onderzoek zijn voor een deel opgenomen in het proef-
schrift (hoofdstuk 14) en – voor zover minder relevant – deels opgenomen in deze bijlage. 
De relevante uitkomsten zijn besproken en geduid in hoofdstuk 14.

1. Totale omvang nalatenschappen, verkrijgingen en verschuldigde 
successierecht

In tabel 1 is de totale (gemiddelde) waarde van de 232 nalatenschappen en het daarover 
verschuldigde successierecht opgenomen vóór toepassing van de faciliteiten. In totaal zijn 
er 742 verkrijgers, waarvan 379 voortzetters en 363 overige verkrijgers. Van de 379 opvol-
gers zijn er 358 belaste opvolgers, aan wie in totaal 552 conserverende aanslagen zijn 
opgelegd. Zie ook § 4.

Tabel 1: Waarde nalatenschappen en verkrijgingen en successierecht (SR) vóór 
toepassing faciliteiten

2. Aantal ondernemingen, branches en waarde van de ondernemingen

2.1. Aantal ondernemingen en verdeling over de branches
De dossiers geven geen volledig inzicht in het aantal en soort ondernemingen dat een erf-
later dreef. Het ondernemingsvermogen wordt in één bedrag aangegeven, terwijl sprake 
kan zijn van meer ondernemingen. Evenmin was steeds duidelijk of sprake was van een 

Waarde Gemid-
delde 
waarde per 
nalaten-
schap

Gemid-
delde 
waarde per 
verkrijger

SR Gemid-
deld SR per 
verkrijger

Waarde nalaten-
schap incl. ficties

268.716.660 1.158.261 362.152 47.445.490 63.943

Waarde verkrij-
ging voortzetters

209.419.460 902.670 552.558 39.722.305 104.808

Belaste waarde 
verkrijging voort-
zetters

169.671.690 731.343 447.683 39.722.305 104.808

Waarde verkrij-
ging overige ver-
krijgers

59.328.594 255.727 163.440 7.433.127 20.477

Belaste waarde 
overige verkrij-
gers

43.597.573 187.921 120.104 7.433.127 20.477
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IB-ondernemer of van een AB-ondernemer.1970 Uit de geautomatiseerde systemen van de 
Belastingdienst kon wel worden afgeleid of het een IB-ondernemer of een AB-ondernemer 
betrof. Hieruit bleek dat in 62% van de onderzochte successierechtdossiers de erflater IB-
ondernemer was en in 35% AB-ondernemer. In 3% van de gevallen (8 gevallen) was de erf-
later zowel IB-ondernemer als AB-ondernemer. Zie figuur 2.1-1.

Figuur 2.1-1: IB-ondernemer of AB-ondernemer

Ook is via de geautomatiseerde systemen de branchecode achterhaald. Hieruit bleek dat 
4 erflaters meer dan één branchecode hadden. In totaal dreven zij 9 ondernemingen. Dit 
zijn andere erflaters dan de 8 erflaters die zowel een IB-onderneming als een AB-onderne-
ming dreven. Uiteindelijk zijn er in de 232 nalatenschappen minimaal 245 (232 + 8 + 5) 
ondernemingen te onderscheiden. Mogelijk dat er iets meer ondernemingen zijn geweest, 
aangezien van 44 erflaters de branchecode van hun onderneming niet achterhaald kon 
worden. Dit komt neer op bijna 19% van het totaal aantal onderzochte successierechtdos-
siers. In de overige 188 successierechtdossiers waren 201 ondernemingen aanwezig 
(gemiddeld 1,06 onderneming per nalatenschap). Aangenomen is dat het gemiddeld aan-
tal ondernemingen in de successierechtdossiers waarvan de branchegegevens ontbreken 
ook 1,06 ondernemingen bedraagt. Via deze berekeningswijze waren er naar schatting 47 
ondernemingen waarvan de branchegegevens onbekend zijn, wat een totaal oplevert van 
248 ondernemingen.

Aangezien het ondernemingsvermogen in één bedrag wordt aangegeven, was het niet 
mogelijk om per nalatenschap een splitsing aan te brengen in het ondernemingsvermogen 
en het daaraan toe te rekenen successierecht. Hierdoor kunnen alleen per nalatenschap uit-
spraken worden gedaan en niet per onderneming binnen die nalatenschap. In het onder-
zoek is het aantal ondernemingen dan ook gelijkgesteld aan het aantal nalatenschappen.

2.2. Waarde van de ondernemingen
De waarde van de ondernemingen wordt gesteld op de waarde going concern tenzij de 
liquidatiewaarde hoger is.1971 In 71 gevallen was de liquidatiewaarde hoger dan de waarde 

1970 Aanmerkelijkbelangaandelen worden zowel in de rubriek ondernemingsvermogen aangegeven, 
als in de rubriek effecten.

1971 Indien de waarde going concern hoger is dan de liquidatiewaarde, is de liquidatiewaarde niet 
bekend. Dit is immers in dat geval voor de heffing van successierecht een irrelevant gegeven. Voor 
zover hierna wordt gesproken van de liquidatiewaarde wordt daarmee de hogere liquidatie-
waarde bedoeld.

IB-ondernemer

AB-ondernemer

IB-ondernemer en AB-
ondernemer
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going concern. In 62 gevallen was sprake van een IB-onderneming, in 8 gevallen van een 
AB-onderneming en in 1 geval bevatte de nalatenschap zowel een IB- als een AB-onderne-
ming. De vrijstelling wordt dus het meest toegepast in de winstsfeer (87%). In ruim 75% 
van de gevallen is de liquidatiewaarde minder dan € 1 miljoen Zie tabel 2.2-1 en grafiek 
2.2-2.

Tabel 2.2-1: Totale waarde ondernemingen in nalatenschap naar grootte

Figuur 2.2-1: Waarde onderneming naar grootte

3. De erflater

3.1. De leeftijd van de erflater
De leeftijden van de erflaters op het moment van overlijden lopen nogal uiteen. Zo werd 
de jongste erflater in de onderzochte successierechtdossiers niet ouder dan 21 jaar, terwijl 
de oudste erflater 101 jaar oud is geworden. De gemiddelde leeftijd van de erflaters is 65,6. 

Waarde onderneming Voortzettingswaarde Liquidatiewaarde

 0 2

 < 100.000 42 2

> 100.000 < 250.000 55 9

> 250.000 < 500.000 67 16

> 500.000 < 1.000.000 39 27

> 1.000.000 < 2.500.000 15 16

> 2.500.000 < 5.000.000 7 1

> 5.000.000 < 10.000.000 2

> 10.000.000 < 15.000.000 1

> 15.000.000 < 20.000.000 1

> 20.000.000  1

 Totaal 232 71
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Er is weinig verschil in gemiddelde leeftijd tussen AB-ondernemers (66,3) en IB-onderne-
mers (64,9). De erflaters met zowel een IB-onderneming als een AB-onderneming werden 
gemiddeld 61,8 jaar oud. Een en ander is grafisch weergegeven in figuur 3.1-1.

Grafiek 3.1-1: Leeftijd erflaters

3.2. Het geslacht van de erflater
In 173 van de 232 onderzochte successierechtdossiers was de erflater een man. Dit komt 
neer op bijna 75% van de onderzochte gevallen.

3.3. Burgerlijke staat en huwelijksvermogensrechtelijke positie van de erflater
Het merendeel van de erflaters was gehuwd (62%). 83% van hen was gehuwd in gemeen-
schap van goederen. Van de erflaters die niet gehuwd waren, is 63% zeker gehuwd geweest 
en van 27% is dat zeker niet het geval. In 10% van de gevallen is niet bekend of de onder-
nemer ooit gehuwd is geweest. Van de 55 erflaters die ooit gehuwd zijn geweest waren 47 
weduwnaar of weduwe. In 8 gevallen was het huwelijk ontbonden door echtscheiding.

3.4. Aantal testamenten
In 45% van de gevallen had de erflater een testament opgesteld. Onder het aantal gehuwde 
erflaters was dit percentage meer dan de helft, namelijk 55; 61 van hen waren in gemeen-
schap van goederen gehuwd (77%) en 18 op huwelijkse voorwaarden (23%). In 23 van de 
232 gevallen is art. 11 SW 1956 toegepast. In deze gevallen had de fictieve verkrijging 
betrekking op ondernemingsvermogen.

3.5. Het aantal kinderen van de erflater
De erflater had in 38 gevallen (16%) geen kinderen. In de overige 84% van de onderzochte 
gevallen had de erflater dus een of meerdere kinderen. In totaal hadden alle erflaters 489 
kinderen (gemiddeld 2,11 kinderen).

4. Voortzetters

4.1. Verhouding aantal verkrijgers ten opzichte van aantal voortzetters
Het totale aantal verkrijgers van alle onderzochte nalatenschappen bedraagt 742 (gemid-
deld 3,2 verkrijgers). Van de 742 verkrijgers zijn er 379 voortzetter. Dit is iets meer dan 
50% van het totaal aantal verkrijgers. 358 van deze voortzetters hebben na toepassing van 
de partnervrijstelling e.d., een belaste verkrijging; 21 voortzetters zijn na toepassing van 
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de partnervrijstelling onbelast. Hierbij is geen rekening gehouden met de faciliteiten voor 
het successierecht.

4.2. Relatie erflater en voortzetters
Voor alle onderzochte successierechtdossiers is nagegaan wie de voortzetters waren. In 
209 gevallen was sprake van een voortzetter in tariefgroep I (202 partners en/of kinderen 
en 6 broer/zus-partner), in 16 gevallen tariefgroep II en in 7 gevallen tariefgroep III. In 
tabel 4.2-1 is verder aangegeven in welke relatie de voortzetter stond tot de erflater. Uit 
de tabel blijkt dat in bijna een kwart van de gevallen de partner de enige voortzetter was. 
In bijna 12% van de onderzochte gevallen waren de langstlevende en een of meerdere kin-
deren van de erflater de gezamenlijke voortzetters; in ruim de helft alleen de kinderen. In 
totaal werd in 87% van de gevallen de onderneming voortgezet door de partner en/of de 
kinderen. Buiten die directe gezinssfeer zijn broers en zussen de meest voorkomende 
voortzetters (circa 8% van de gevallen). Daarnaast zijn neven of nichten en andere verver-
wanten in 3% van de onderzochte successierechtdossiers de voortzetter. Als alleen wordt 
gekeken naar de erflaters die een partner en/of kinderen hebben, wordt in bijna alle geval-
len de onderneming nagelaten aan een van hen of aan hen beiden.1972 In geen enkel geval 
werd de onderneming nagelaten aan een niet-verwant.

Tabel 4.2-1: Relatie erflater en voortzetters

De conclusie is dat indien een erflater een partner en/of een kind heeft, de voortzetter 
nagenoeg altijd (99%) de onderneming aan een of meerdere van deze verwanten nalaat. Bij 
gebreke van een partner en/of kinderen komen eerst broers en zussen in beeld en daarna 
de neven en nichten. Hoewel de faciliteit juridisch geen beperking aanbrengt tussen ver-
krijgers binnen en buiten de familie is de faciliteit feitelijk alleen binnen de familie 
gebruikt.

1972 Slechts in 1 geval werd de onderneming niet nagelaten aan de partner of het kind. In dat geval 
was het kind minderjarig en de echtgenote onterfd. De onderneming werd nagelaten aan een 
broer of zus die ook voor de helft erfgenaam was.

Voortzetters Aantal %

Alleen partner 57a 25

Alleen kind 119b 51

Partner en kinderen samen 27 12

Broer of zus 19c 8

Ouder samen met broer of zus 3 1

Neef, nicht of andere ververwant 7 3

Totaal 232 100

a. 53 langstlevende echtgenoten en 4 ongehuwd samenwonende partners.
b. In 1 geval was sprake van een samenwoner in de zin van art. 24, lid 2, onderdeel b 

(oud), SW 1956. In 2 gevallen was sprake van een zogenoemde meerrelatie in de zin 
van art. 24, lid 2, onderdeel c (oud), SW 1956.

c. In 1 geval was sprake van een samenwoner in de zin van art. 24, lid 2, onderdeel b 
(oud), SW 1956. In 5 gevallen was sprake van een zogenoemde meerrelatie in de zin 
van art. 24, lid 2, onderdeel c (oud), SW 1956.
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Bijlage III: Interviews

A. P. Ceelen (belastingadviseur verbonden aan GIBO Accountants en Adviseurs te Dron-
ten).

B. T. van Beers (participant bij BDO Eindhoven en Helmond en voorzitter van de advies-
groep estate planning).

C. P. Dijkmeester (secretaris fiscale zaken VNO/NVW).
D. A. Verbunt (partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners; verbonden aan het Centrum 

voor bedrijfsopvolging en voorzitter van de brancheorganisatie bedrijfsoverdracht 
bemiddelaars)

A. INTERVIEW MET PETER CEELEN GEHOUDEN OP 10 DECEMBER 
2008

1. Kunt u eerst iets over uzelf vertellen?

Ik ben als belastingadviseur verbonden aan GIBO Accountants en Adviseurs te Dronten en 
met name werkzaam in de agro-fiscale sector. Ik ben inmiddels 27 jaar werkzaam in de 
agro-fiscale praktijk en kom van oorsprong ook uit een boerengezin. Ik besteed 50-60% 
van mijn tijd aan beleidsmatige aspecten en 40-50% aan klantbehandeling. Dit kan varië-
ren van individuele klantbehandeling tot de behandeling van een groep klanten. Mijn 
speerpunten daarbij zijn bedrijfsoverdrachten en ondernemingsvormen. Ik representeer 
verder de GIBO-groep bij onder andere de VLB.1973 Naast mijn werkzaamheden bij GIBO 
geef ik cursussen op het agro-fiscale fiscale terrein en heb ik een boek geschreven over dit 
onderwerp.

2. Wat is bij uw kantoor de werkwijze ten aanzien van bedrijfsoverdrachten?

De voorbereiding wordt meestal gedaan door accountants en de cliënt adviseur/bedrijfs-
kundig adviseur van de klant. Zij voeren de besprekingen en maken de begrotingen en 
dergelijke. Maar er mag geen advies de deur uit zonder de paraaf van de fiscaal adviseur. 
Er gaat ook geen advies de deur uit zonder een handtekening van een tekeningsbevoegde. 
In sommige gevallen verzoeken de klanten dat ik zelf het overdrachtsproces begeleid.

3. Kunt u iets zeggen over de aantallen bedrijfsoverdrachten die zich binnen uw 
kantoor afspelen en de eventuele tendensen die u daarbij herkent?

Over de landelijke aantallen kan ik niet zoveel zeggen. Ik houd mij met name bezig met 
bedrijfsoverdrachten binnen de provincie Flevoland. In die provincie vinden ongeveer 20 
bedrijfsoverdrachten per jaar plaats. Opvallend is dat er steeds vaker ‘stoppers’ zijn bin-
nen deze branche die in een bedrijfsoverdrachtsproces gaan meedoen. Met ‘stoppers’ doel 
ik op overdrachten buiten de familie. Boeren kunnen alleen nog maar rendabel boeren als 
ze groot van omvang zijn; hierbij moet worden gedacht aan bedrijven met 80 hectaren 

1973 De GIBO-groep heeft ongeveer 15.000 klanten. Er zijn 60 kantoren die 65 fiscale adviseurs in 
dienst hebben en 1.300 man personeel. De VLB behartigt de fiscaal juridische en agro-bedrijfskun-
dige belangen van de aangesloten leden.
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grond of meer. Het overnamebedrag wordt ook steeds hoger. Dit bedrag kan/wil de opvol-
ger binnen de familie vaak niet betalen, omdat in dat geval geen rendabele exploitatie 
mogelijk wordt, terwijl de niet opvolgende familieleden wel die hoge prijs willen vangen. 
Deze reden gecombineerd met de al genoemde noodzakelijke schaalvergroting zorgt 
ervoor dat steeds meer landbouwbedrijven worden overgenomen buiten de familie. In die 
zin is er dus niet echt sprake van het stoppen van een onderneming, maar van een over-
dracht naar een opvolger buiten de familie. Wat ook nog wel gebeurt, is dat de opvolger 
in een samenwerkingsverband zit met de toekomstige overdrager en de opvolger. Indien 
bedrijfsvergroting gewenst wordt en zich daartoe de mogelijkheden voordoen, koopt de 
toekomstige overnemer zelf de extra grond aan voor de noodzakelijke schaalvergroting. 
Op die wijze wordt voorkomen, dat de ouders moeten bijdragen in het verschil tussen aan-
koopprijs en de (lagere) overdrachtsprijs. De bedragen welke thans voor gronden worden 
betaald, zijn extreem hoog. Op zich is bij dergelijke koopbedragen geen rendabele exploi-
tatie te berekenen. Dat lukt niemand. Waarom zijn er dan toch nog mensen die deze hoge 
bedragen willen betalen? Daar is een tweetal oorzaken voor aan te wijzen. Kijkend naar 
de kopers dan zie je in de eerste plaats dat het gaat om mensen welke elders voor niet 
agrarische doeleinden zijn weggekocht en over ‘voldoende’ liquide middelen beschikken. 
Soms zelfs zoveel dat niet op een duizendje meer of minder wordt gekeken. In de tweede 
plaats worden deze bedragen wel betaald door zittende agrariërs. De extra grond kan wor-
den gefinancierd, omdat de oude onderneming vaak min of meer schuldenvrij is. De las-
ten worden verdeeld over de totale bezittingen en ook kunnen machines etc. efficiënter 
worden ingezet.

4. Vinden er met het oog op de beschikbare fiscale/civiele faciliteiten meer bedrijfs-
overdrachten tijdens leven plaats dan bij overlijden? Of vice versa?

De bedrijfsoverdrachten in de winstsfeer vinden met name bij leven plaats. De ouders zijn 
op een gegeven moment te oud om te boeren of er gewoon klaar mee, terwijl de overne-
mer ook klaar is met het meekijken door zijn ouders; hij wil het zelf gaan doen en onder 
het juk van zijn vader uit. Bij deze overdracht maken we met name gebruik van art. 3.63 
Wet IB 2001; eigenlijk is dat standaard. Samenwerkingsverbanden worden ook aangegaan 
tussen derden waarbij de overnemer dan niet de bedoeling heeft om de gehele onderne-
ming over te nemen maar bijvoorbeeld alleen de cultuurgronden en het melkquotum of 
alleen het melkquotum. Vaak is de derde alleen daarin geïnteresseerd. Om het melkquo-
tum en/of de gronden te kunnen krijgen tegen een lager bedrag, moet nu eenmaal van-
wege de verplichte samenwerkingstermijn van art. 3.63 Wet IB 2001 een samenwerkings-
verband worden aangegaan waarna geruisloze overdracht kan plaatsvinden en de overna-
mesom wordt verlaagd met de over te nemen belastingclaim.

Art. 3.63 Wet IB 2001 is hard nodig vanwege de grote fiscale claims die rusten op de onder-
nemingen. Deze worden met name veroorzaakt door het afboeken van herinvesteringsre-
serves en door de toepassing van eerdere doorschuifregelingen. Onder de Wet IB 1964 
werd die claim nog wel eens afgerekend tegen het overlijdenstarief. Qua fiscaal tarief was 
niets zo voordelig als ‘sterven in het harnas’. Onder de Wet IB 2001 doen we dat niet meer 
vanwege het vervallen van dit bijzondere tarief. Van art. 25, lid 17, IW 1990 maken we 
geen gebruik. Weliswaar leidt het renteloze uitstel tot een effectief lager tarief, maar met 
name de oude generatie wil geen schulden hebben. Bovendien is de schuld geen schuld in 
box 3. Of dat anders zou zijn als het renteloze uitstel afgekocht kon worden bij de ontvan-
ger, zoals thans bijvoorbeeld gebeurd bij een voorlopige aanslag? Ja, dat denk ik wel. Blijft 
staan dat vaak wordt gekozen voor doorschuiven, omdat de ondernemers de neiging heb-
ben hun belastingschuld zo veel mogelijk naar de toekomst te verschuiven. Het komt in 
de winstsfeer in ieder geval zelden voor dat de zeggenschap wel wordt overgedragen, 
maar de eigendom nog niet.
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Een soortgelijke doorschuifregeling als art. 3.63 Wet IB 2001 wordt node gemist in de aan-
merkelijkbelangsfeer. Ook daar vindt de bedrijfsoverdracht tijdens leven plaats, maar 
vindt er eerst een herstructurering plaats om de aanmerkelijkbelangheffing te ontlopen. 
Zo wordt er bijvoorbeeld gebruikgemaakt van de geruisloze terugkeer van art. 14c Wet 
VPB 1969, waarna art. 3.63 Wet IB 2001 kan worden toegepast na te hebben voldaan aan 
de verplichte samenwerkingstermijn. Ook wil ik nog weleens een cv adviseren en de 
opvolger beherend vennoot maken. Binnen de cv krijg je in belangrijke mate eenzelfde 
situatie als na een directe overdracht. De opvolger beherend vennoot heeft het dan toch 
voor het zeggen en de meerwaarde kan vanaf dat tijdstip volledig aan de opvolger toeko-
men. De aanmerkelijkbelangclaim wordt dan bij overlijden doorgeschoven. Met prefstruc-
turen werk ik niet graag, omdat er dan van alles geregeld moet worden met betrekking 
tot de stemrechten.

5. Werkt u met meerwaardeclausules bij een overdracht binnen de familie? Welke 
termijnen worden daarbij gehanteerd en zou de voortzettingstermijn voor de 
schenkings- en successierechtfaciliteiten daarbij aan moeten sluiten? Is er 
behoefte aan een wettelijke meerwaarderegeling? Of, wordt bij een bedrijfsopvol-
ging tegen een ‘redelijke’ waarde te allen tijde een meerwaardeclausule overeen-
gekomen?

Wij werken eigenlijk standaard met een meerwaardeclausule. Vroeger kozen we voor een 
termijn van 10 jaar. Nu adviseren we vaak langere termijnen, tot wel 20, 25 jaar. Indien 
de opvolger dan begint te steigeren, vraag ik hem altijd waarom hij op zijn 42e bij wijze 
van spreken op de Bahamas mag gaan zitten, terwijl zijn broers en zussen tot hun 65e 
moeten werken. Veelal ontstaat er dan wel begrip. De meerwaardeclausule wordt steeds 
meer gespecificeerd. Bijvoorbeeld: als de overdrager de grond verkoopt en wil gaan herin-
vesteren, dan mag dat vaak wel, maar dan wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de herin-
vestering in Nederland plaats moet vinden. Indien de verkoop voor de herinvestering 
plaatsvindt, moet het geld op een geblokkeerde rekening gezet worden om te voorkomen 
dat de opvolger toch met het geld naar het buitenland vertrekt. Soms ontstaat er ook nog 
discussie over de waardestijging na de overdracht. De opvolger meent dat die van hem is. 
Als ik dan aangeef dat dit ook zou betekenen dat een waardedaling ook alleen voor zijn 
rekening komt, is die discussie vaak van de baan. Ten slotte moet goed worden nagedacht 
met wie de meerwaarde moet worden gedeeld en dan met name of de ouders daarin ook 
moeten delen dan wel broers/zusters de gerechtigden moeten worden. Maar er zijn nog 
veel meer dingen waarop in een meerwaardeclausule moet worden gelet.

Ik ben geen voorstander van het verlengen van de voortzettingstermijnen voor de schen-
kings- en successierechtfaciliteiten. Er moet gewoon een eerder moment zijn waarop de 
opvolger de belastingclaim kwijt raakt.

Op zich zou het denk ik niet gek zijn om een wettelijk kader te geven voor meerwaarde-
clausules, nu zij steeds specifieker worden. De vraag komt wel op of een dergelijke wette-
lijke meerwaardeclausuleregeling ook zou moeten gelden als er maar één kind is. Dan 
wordt zo’n clausule niet gebruikt.

6. De koper van een onderneming moet de hele koopsom betalen voor een onderne-
ming, stel € 1.000.000. Indien de verkrijger krachtens schenking of erfrecht ver-
werft en in feite niets betaalt, is de overnemer ‘slechts’ het recht van schenking/
successie als te betalen bedrag kwijt (stel € 270.000). Vindt u dat de overheid de 
koper van een onderneming ook een vrijstelling zou moeten geven voor 75% van 
zijn koopsom, zodat een gelijke behandeling ontstaat tussen degene die een 
onderneming koopt en degene die een onderneming krachtens schenking of erf-
recht verkrijgt?

Hoogeveen.book  Page 547  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



548 Interviews

Daarmee veronderstel je dat hier sprake is van economisch gelijke gevallen, maar ik vraag 
mij af of dat zo is. De koper die de volle koopsom van € 1.000.000 betaalt, heeft waarschijn-
lijk de beschikking over het nodige eigen vermogen om de koop te financieren. Voor de 
verkrijger voortzetter is het maar de vraag of dat ook zo is. In de praktijk wordt wel dege-
lijk gekeken naar de hoogte van het eigen vermogen bij de overnemer. De overnameprijs 
wordt meestal bepaald op een zodanig bedrag dat nog een lonende exploitatie mogelijk 
is. Er wordt naar zijn vermogenspositie gekeken. Indien de vrijstelling afhankelijk zou 
zijn van de vermogenspositie van de opvolger is wel sprake van economisch gelijke geval-
len. Dan zou ik er wel wat voor voelen, omdat ik een voorstander ben van een economisch 
gelijke behandeling van economisch gelijke gevallen.

7. Zijn de fiscale faciliteiten noodzakelijk? Maakt u bijvoorbeeld weleens gebruik 
van de betalingsregeling voor het schenkings- en successierecht?

Daar kan ik niet echt een inschatting van maken. De faciliteiten voor het schenkings- en 
successierecht zijn deels wel en deels niet noodzakelijk. De doorschuifregeling van art. 
3.63 Wet IB 2001 is in ieder geval wel noodzakelijk. Art. 15, lid 1, onderdeel b, WBR is 
zeker na de uitbreiding naar broers en zusters prima toepasbaar. Alleen bij overdrachten 
van oom naar neef bijvoorbeeld hebben we soms nog een probleem, maar met art. 15, lid 
1, onderdeel q, WBR kunnen we al een heel eind uit de voeten. Art 35c, lid 3 SW passen 
we eigenlijk niet toe. We proberen er voor te zorgen dat de overdracht tegen een zodanige 
overnamesom plaatsvindt dat de ‘schenking’ binnen de grenzen van lid 1 en 2 vallen. Als 
er daarnaast een vordering ontstaat, wordt deze via een schenkingsplan kwijtgescholden. 
Dat hebben we liever dan toepassing van lid 3. Oude ondernemers willen liever geen belas-
tingschuld hebben en daarnaast is het geen schuld in box 3. Bovendien is het uitstel ren-
tedragend. Weliswaar wordt de rente enkelvoudig berekend, maar dat is onvoldoende 
reden om gebruik te maken van lid 3. Dus de faciliteiten zijn bij een bedrijfsoverdracht 
wel degelijk noodzakelijk, alleen de bepaling van lid 3 is minder noodzakelijk.

8. Hoeveel van uw klanten hebben een testament en wordt daarin de bedrijfsover-
dracht geregeld?

Het opmaken van een testament, gecombineerd met een bepaling over de bedrijfsopvol-
ging, behoort tot ons standaardadvies. Indien er bijvoorbeeld een samenwerkingsverband 
wordt aangegaan, adviseren wij om het testament aan te passen. Hetzelfde is aan de orde 
na een bedrijfsoverdracht; ook dan weer aanpassen aan de nieuwe situatie. De notarissen 
met wie wij samenwerken hebben dit ook als package deal in hun prijs bij de overdracht 
meegenomen. Of de ondernemers het dan ook doen, is iets waar ik niet echt een inschat-
ting van kan maken, maar ik denk wel dat ze het advies opvolgen.

9. Welke belasting geeft het grootste knelpunt en waarom? Ervan uitgaande dat er 
wel/geen faciliteiten bestaan?

Indien er geen faciliteiten zouden bestaan, zou de inkomstenbelasting het grootste knel-
punt zijn vanwege de omvang van de stille reserves. De belastingclaim daarop is groter 
dan het verschuldigde schenkings- en successierechtrecht over de waarde van de verkrij-
ging. Maar door art. 3.63 Wet IB 2001 is de inkomstenbelasting eigenlijk geen probleem. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de vrijstellingen voor het schenkings- en successierecht. 
Indien de opvolger niet het bedrag kan betalen dat resulteert na toepassing van art. 35c, 
lid 1 en 2, SW, moet men maar één advies geven. Dan is er echt sprake van een onrenda-
bele onderneming en moet men zich afvragen of het zin heeft om door te gaan, hoe graag 
men dat ook zou willen. Advies moet dan zijn om niet over te dragen en te verkopen aan 
een derde. De overdrachtsbelasting zou ook zonder faciliteit enerzijds geen probleem 
moeten zijn, omdat het tarief 6% bedraagt. Anderzijds zou het toch om een aanmerkelijk 
bedrag kunnen gaan omdat de vrije waarde zo hoog wordt vastgesteld.

Hoogeveen.book  Page 548  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Interviews 549

10.Naar wat voor een soort faciliteit gaat uw voorkeur uit?

Uiteraard gaat mijn voorkeur uit naar een vrijstelling. Maar ik realiseer mij ook wel dat 
niet altijd een vrijstelling gegeven kan worden. Als de ondernemer dan zou moeten kie-
zen, kiest hij vaak voor een doorschuifregeling boven een betalingsregeling. Liever de hef-
fing naar de toekomst verschuiven, dan nu heffen en uitstel krijgen. Ik ben ook geen voor-
stander van het voorstel van Van der Wijckersloot in het WFR om alleen maar uitstel te 
verlenen net zo lang totdat de onderneming een keer verkocht wordt.1974 Zeker niet 
omdat dan na heel veel jaren de eerste erfgenamen ineens nog geconfronteerd worden 
met een belastingclaim. Dan ontstaat eenzelfde situatie als nu binnen een zelfstandige 
onderneming met de FOR. Het moment van afrekenen daarover bij de bedrijfsoverdracht 
‘verrast’ menig ondernemer, omdat men er niet bij heeft stilgestaan dat op dat moment 
in beginsel de fiscale afrekening daarover komt.

11.Vindt u dat de ratio (doelstelling) van de fiscale faciliteiten voldoende is gediend 
met de huidige regelingen? Kunt u een rapportcijfer geven voor de fiscale bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten? Welke voorwaarden vormen eventueel een probleem?

Fiscaal

Toelichting rapportcijfer faciliteiten
In de winstsfeer is met name de doorschuifregeling die ervoor zorgt dat de faciliteiten vol-
doende zijn afgestemd op een bedrijfsopvolging. De aanmerkelijkbelangsfeer krijgt een 4 
vanwege het ontbreken van een doorschuifregeling bij leven. De overige belastingen zijn 
ook goed geregeld, althans uitgaande van de huidige toepassingsvoorwaarden en regels.

Toelichting probleem voorwaarden

Schenkings- en successierecht:
– Het komt voor dat er een samenwerkingsverband is met ouders en een kind. Stel de 

man is bijvoorbeeld 56 en de vrouw met wie hij ook in het samenwerkingsverband zit 
is 52. De man kan dan al wel met toepassing van de faciliteiten overdragen, maar de 
vrouw niet. Er moet dan worden geacht totdat de vrouw de relevante leeftijd bereikt, 
terwijl het nu economisch gewenst is dat de onderneming wordt overgedragen.

– Als de voortzetter tijdens de voortzettingsperiode overlijdt, moeten de erfgenamen 
voortzetten. Deze eis is naar mijn mening te strak. Overlijden is zo iets bijzonders dat 
zo’n feit niet deze consequenties zou mogen hebben.

– De voortzettingstermijn van vijf jaar levert soms toch wel de nodige problemen op en 
dan is er geen enkele flexibiliteit. Wij hebben bijvoorbeeld een situatie gehad waarin 
de erfgenamen na het overlijden van de bedrijfsopvolger door een ongeluk de onder-
neming alleen maar wilden aanhouden totdat zij konden overdragen aan de beoogde 
bedrijfsopvolger die toen pas 15 jaar was. De onderneming werd extensief aangehou-

1974 De Wijkerslooth-Lhoëst 2008.

IB-winstsfeer IB-ab-sfeer Schenkings- en suc-
cessierecht

Overdrachts-
belasting

Omzetbelasting

8 4 8 8 8
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behouden
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geweest.
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den tot nu toe. Eén van de erfgenamen (moeder) is inmiddels 87 jaar, een ander (zoon 
A) heeft geen enkel gevoel met een agrarisch bedrijf en de derde erfgenaam (zoon B) 
voortzetter heeft het gedaan voor diens zoon. Nu het voornemen bestaat het bedrijf 
weer intensiever te gaan exploiteren waarvoor behoorlijk hoge investeringen vereist 
zijn, willen moeder en de zoon A daar niet in meegaan maar zij mogen hun aandeel 
niet aan hun andere zoon B/broer B overdragen ook niet als B dan de vijf jaar termijn 
volmaakt. Je moet niet denken aan volgende problemen als moeder overlijdt binnen 
de vijfjaarstermijn. In dit soort situaties zou meer flexibiliteit moeten bestaan.

Overdrachtsbelasting:
– De uitbreiding naar broers en zussen is in deze branche belangrijk geweest. Bij verdere 

familierelaties kan vaak nog gebruik worden gemaakt van art. 15, lid 1, onderdeel q en 
resteert alleen nog de heffing over de bedrijfsgebouwen.

12.Moet de wetgever voor de onderneming een waarderingswet in het leven roepen?

Op zich hebben wij voor de landbouwbranche al zoiets. Wij hebben immers de besluiten 
over de Dcf-methode. Overigens zouden daar de langlopende schulden in meegenomen 
moeten worden, maar deze kwestie ligt thans voor de rechter. In de liquidatiewaarde de 
langlopende schulden meenemen en in de voortzettingswaarde niet, is appels met peren 
vergelijken. Bovendien is bij het maken van de afspraken over de inhoud van het begrip 
liquidatiewaarde en voortzettingswaarde nimmer over de langlopende schulden gespro-
ken maar alleen over de activa.

Ik kan mij zo voorstellen dat dit soort besluiten ook voor andere branches uitkomst kun-
nen bieden om discussie te voorkomen of in ieder geval zo veel mogelijk te vermijden. 
Overigens hadden wij nooit discussie met de Belastingdienst toen we uit mochten gaan 
van de waarde in verpachte staat. Dat was allemaal heel helder en iedereen kon daarmee 
uit de voeten. Het is jammer en nog steeds niet duidelijk waarom men hiervan is afgewe-
ken. Ik ben het ook niet eens met de gedachte dat moet worden uitgegaan van de prijs die 
een derde zou moeten betalen. Er wordt immers niet overgedragen aan een derde, maar 
bewust gekozen voor een overdracht binnen de familie. En alleen als die familieleden met 
een lage prijs willen meewerken, kan de onderneming worden overgedragen. Zoals ik al 
heb aangegeven, wordt daarbij altijd gewerkt met een meerwaardeclausule.

13.Mogen niet-opvolgers ook meedelen in de waarde van de onderneming? En zo ja, 
hoe dan?

Dit komt steeds vaker voor. Met de belangen van andere kinderen wordt steeds vaker 
rekening gehouden via de meerwaardeclausule. Weliswaar is dit dan wel voorwaardelijk 
omdat alleen bij verkoop verdeling en betaling aan de orde komt. Dus de opvolger moet 
dan wel verkopen. En als hij niet verkoopt, komt verdeling ook niet aan de orde. Wat de 
opvolger netto overhoudt, wordt steeds bij de beoordeling betrokken. Indien binnen de 
meerwaardeclausuletermijn een verkoop in het kader van bestemmingswijziging plaats-
vindt, ziet men steeds meer dat alsdan de andere kinderen geheel of ten dele meedelen in 
die meerwaarde. Er wordt zoals gezegd ook rekening gehouden met de omvang van de 
vrijstellingen als de vermogenspositie van de overdrager dat toelaat. Hiermee bedoel ik 
dat de overnamesom zodanig wordt vastgesteld, dat nog juist een lonende exploitatie kan 
plaatsvinden maar minimaal op een zodanige som dat de ‘schenking’ binnen de eerste en 
tweede onbelaste geconserveerde waarde valt. Ook zie je, indien het samenwerkingsver-
band wordt ontbonden door een plotseling overlijden van een vennoot, dat er zodanige 
regelingen worden getroffen dat de voortzetter het iets makkelijker wordt gemaakt en de 
overige kinderen/erfgenamen niets te kort komen. Bijvoorbeeld: er wordt dan een beta-
lingsregeling opgenomen inhoudende dat de voortzetter de berekende overnamesom in 
termijnen mag betalen met daarop een rente welke 1 à 2% (= ongeveer verschil tussen 
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depositorente en hypotheekrente) lager is dan de hypotheekrente op dat moment. Veelal 
wordt daarbij dan wel bepaald, dat de eerste betalingstermijn welke de opvolger moet 
doen minimaal zodanig groot moet zijn dat de erfgenamen het door hun verschuldigde 
successierecht kunnen betalen.

Een andere wijze waarop de andere kinderen meedelen in de waarde van de onderneming 
is eerder al aan de orde gekomen. Namelijk door in de meerwaardeclausule te bepalen dat 
de niet opvolgers meedelen in de netto bij verkoop behaalde winst. In dat geval delen de 
andere kinderen ook in een waardestijging van de grond.

Wellicht dat in de toekomst dit nog wel meer aan de orde kan komen. Er wordt nu wel 
gesproken over de scheiding tussen bezit en gebruik. Daarmee bedoelt men dat het bezit 
bij alle kinderen terecht komt en het gebruik (bijvoorbeeld door middel van een pacht-
contract) bij de bedrijfsopvolger. Er zijn nu echter weinig tot geen faciliteiten welke deze 
optie tot een reële mogelijkheid maken. Bovendien vraagt het om discussie tussen bezit-
ters en gebruiker, omdat die twee partijen volkomen tegengestelde belangen hebben. Nu 
is het volgens mij nog de grootste crime welke je als bedrijfsopvolger kunt overkomen, 
namelijk dat je voor het daadwerkelijk kunnen voortzetten van het bedrijf en het jaarlijks 
exploiteren afhankelijk wordt van de broers en/of zussen en met name van hun aanhang.

14.Stel dat uit onderzoek zou blijken dat veel erflaters in de landbouwsector werk-
zaam waren. Hebt u daar dan een verklaring voor?

In onze ervaring was dat zo. Onder de Wet IB 1964 toen we nog het overlijdenstarief had-
den, gebeurde dat wel. Toen was niets voordeliger dan sterven in het harnas. Bijvoorbeeld 
melkquotum afrekenen tegen 20% en vervolgens activeren tegen de vrije waarde en tegen 
het hoge IB tarief afschrijven. Dat was snel terugverdiend. We passen nu in de praktijk 
nog wel eens de methode toe van de cv. Vader/ouder wordt dan commanditair vennoot. 
Dat geschiedt als de overnemer niet voldoende middelen heeft of kan krijgen om alles 
ineens over te nemen en of als er bijvoorbeeld een fiscale claim op de gronden zit waar-
door overgang naar privé vermogen van ouder met daarna verpachting aan de opvolger 
niet wenselijk is. Een andere reden kan zijn dat de opvolger ter zake van de overname een 
bedrag schuldig zou blijven aan de overdrager en die lening onder zodanige voorwaarden 
moet plaatsvinden dat er sprake is van ter beschikking stellen. Maar nogmaals: dat is geen 
dagelijks gebruik.

Natuurlijk heb je ook wel ondernemers die gewoonweg geen afstand kunnen, en met 
name niet willen doen, van het bedrijf. Incidenteel maken we wel mee dat het bedrijf 
overgaat van opa naar kleinkind. Maar dat mag zeker niet als een algemene lijn worden 
gezien. Ik kan me voorstellen dat overdracht bij vererving kan plaatsvinden als het gaat 
om een bedrijf dat in beginsel niet levensvatbaar is (omdat het bijvoorbeeld te klein is). 
De mogelijke opvolger heeft elders een baan en na overlijden zet deze dan het bedrijf wel 
voort, maar dan naast de baan.

Natuurlijk is het mogelijk dat een ouder reeds op jongere leeftijd komt te overlijden en 
het bedrijfsovernameproces wel in gang is gezet maar nog niet is afgerond. Maar dat is 
niet iets waarvan je zegt dat die methode in de meerderheid van de gevallen wordt toege-
past. Gelukkig niet zou ik zeggen.

Dus: veruit in de meeste gevallen hebben wij te maken met overdracht tijdens leven. In 
onze ervaring willen ouders dat ook, omdat ze na de overdracht nog wat van ‘nieuwe’ 
mogelijkheden willen gaan genieten. Een vakantie houden enzovoort. En niet tot aan het 
bittere einde willen blijven werken op het bedrijf.
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B. INTERVIEW MET TOINE VAN BEERS GEHOUDEN OP 16 JANUARI 
2009

1. Kunt u eerst iets over uzelf vertellen en over uw kantoor?

Ik ben participant bij BDO Eindhoven en Helmond en voorzitter van de adviesgroep estate 
planning. Ik ben meer dan gemiddeld betrokken bij de aspecten van estate planning en 
bedrijfsopvolging en dan voornamelijk binnen de aanmerkelijkbelangsfeer. Als ik zelf een 
bedrijfsopvolging begeleid, treed ik vooral op als regisseur van het hele traject en betrek 
waar nodig specialisten bij het overnameproces. Landelijk hebben wij 30 vestigingen. We 
hebben ongeveer 300 fiscalisten in dienst en tussen de 1.200 en 1.300 accountants. 75% 
van onze werkzaamheden vinden plaats in de aanmerkelijkbelangsfeer.

2. Wat is bij uw kantoor de werkwijze ten aanzien van bedrijfsoverdrachten?

Iedere fiscalist of adviseur kan bij de klant beginnen over de bedrijfsopvolging, of 
andersom. Wij hebben dus geen Centre of excellence voor bedrijfsopvolgingen of zo. Wel 
is het zo dat de fiscalist of de accountant bedrijfsopvolgingsspecialisten erbij betrekken, 
zoals estate planners en de afdeling corporate finance voor de waardebepaling en de 
financiering. Ook wordt de Unit Familiebedrijven erbij betrokken, die met name aandacht 
besteedt aan de emotionele kant van de bedrijfsopvolging. De fiscalist en de accountant 
treden bij een bedrijfsopvolging op als een tandem, waarbij de fiscalist tekeningsbevoegd 
is. We zouden op dit terrein eigenlijk meer specialisme moeten opbouwen. Dan denk ik 
aan adviseurs die zich voor minimaal 70% van hun werkzaamheden met bedrijfsover-
drachten bezig houden. Bedrijfsoverdrachten zijn namelijk een belangrijk onderdeel van 
onze core business.

3. Kunt u iets zeggen over de aantallen bedrijfsoverdrachten die zich binnen uw 
kantoor afspelen en de eventuele tendensen die u daarbij herkent?

Ik schat dat wij landelijk ongeveer 150 bedrijfsoverdrachten per jaar begeleiden. Daarvan 
vindt ongeveer 2/3 deel binnen de familie plaats. Hierbij zien we wel dat de overdracht 
naar derden steeds meer bespreekbaar wordt. De ondernemer denkt er in ieder geval over 
na of zijn kinderen de onderneming wel over willen nemen en of zij ook geschikt zijn om 
dat te doen. We zien echter nog niet een grote daling in het aantal overdrachten binnen 
de familie. Als er overdrachten aan derden plaatsvinden, zie je vaak advocaten aan de tafel 
verschijnen. Bij overdrachten binnen de familie gebeurt dat veel minder.

Een andere tendens die wij zien, is dat de waardeontwikkeling van de aandelen op steeds 
jongere leeftijd naar de kinderen wordt overgedragen, zelfs als deze kinderen nog minder-
jarig zijn. De ondernemer houdt dan wel de zeggenschap. Veelal wordt gebruikgemaakt 
van een prefstructuur, zodat de vrijstelling voor het successierecht niet verloren gaat. Als 
de kinderen de geschikte leeftijd bereiken en over voldoende capaciteiten beschikken, zal 
de zeggenschap worden overgedragen. De prefs worden niet overgedragen, omdat dat 
leidt tot aanmerkelijkbelangheffing. Met de overgang van die aandelen wordt gewacht tot 
overlijden. Indien de kinderen niet geschikt blijken te zijn, worden de aandelen uiteinde-
lijk overgedragen aan een derde. De toetreding van de minderjarige kinderen is dan ook 
meer gericht op vermogensoverheveling, dan op de continuïteit van het bedrijf. De 
gedachte is niet per se dat de kinderen uiteindelijk zullen gaan overnemen. Bij oudere kin-
deren is dat laatste veel meer het geval.

Een prefstructuur die is ontstaan als gevolg van een bedrijfsoverdracht zou naar mijn 
mening altijd onder de faciliteiten voor het schenkings- en successierecht moeten vallen. 
Dat is niet het geval als via een prefstructuur wordt deelgenomen in bijvoorbeeld een par-
ticipatiemaatschappij.
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4. Vinden er met het oog op de beschikbare fiscale/civiele faciliteiten meer bedrijfs-
overdrachten tijdens leven plaats dan bij overlijden? Of vice versa?

Aangezien ik mij voornamelijk bezig houd met overdrachten binnen de aanmerkelijkbe-
langsfeer, kan ik weinig zeggen over de faciliteiten binnen de winstsfeer. Binnen de aan-
merkelijkbelangsfeer vinden de overdrachten binnen de familie eigenlijk allemaal plaats 
tijdens leven, in die zin dat de kinderen toetreden via gewone aandelen en de ouders bij-
voorbeeld via prefs hun belang behouden. Hierdoor kan bij overlijden gebruik worden 
gemaakt van de successierechtfaciliteiten. Tijdens leven worden deze aandelen niet over-
gedragen, omdat in dat geval moet worden afgerekend over de aanmerkelijkbelangclaim. 
Er zou daarom naar mijn mening een doorschuifregeling bij leven ingevoerd moeten wor-
den. Ik zou de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangsfeer niet willen beperken tot 
alleen de claim op het ondernemingsvermogen in de bv, omdat je daarmee ontwijkgedrag 
gaat krijgen, zoals fiscaal gedreven emigraties. Belastingplichtigen zien de aanmerkelijk-
belangclaim gecombineerd met een heffing van schenkings- of successierecht volgens mij 
als diefstal. Indien de overdracht aan derden plaatsvindt, spelen de fiscale bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten geen rol. De vennootschapsbelasting biedt voldoende ruimte om de over-
dracht in dat geval gestalte te geven.

Verder kan het nadelig zijn als het vermogen van de erflater alleen bestaat uit onderne-
mingsvermogen, er maar één beoogd opvolger is en meerdere erfgenamen. In dat geval 
gaat een deel van de faciliteit verloren. Wij werken dan bijvoorbeeld met een tijdelijk 
vruchtgebruik van 5 jaar voor de niet-volgers. Dit heeft niets te maken met de continuïteit 
van de onderneming, maar het is vanuit economisch oogpunt ook zonde om geen volledig 
gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De vruchtgebruikers willen ech-
ter dividend zien en de opvolger denkt dat hij het niet kan missen. Alle kinderen als aan-
deelhouder betrekken, waarvan één de dagelijkse leiding heeft, is vaak een drama. Een 
boedelvrijstelling zou dit probleem verhelpen.

Het civiele recht geeft weinig obstakels voor zover ik dat kan overzien, zeker als straks de 
flex-personenvennootschap en de flex-bv wordt ingevoerd. Niet-opvolgers hebben vaak 
een bewijsprobleem ten aanzien van de waarde waarvoor de onderneming naar de opvol-
ger is gegaan. Zij moeten dan bewijzen dat dit tegen een te lage prijs is gebeurd.

5. Werkt u met meerwaardeclausules bij een overdracht binnen de familie? Welke 
termijnen worden daarbij gehanteerd en zou de voortzettingstermijn voor de 
schenkings- en successierechtfaciliteiten daarbij aan moeten sluiten? Is er 
behoefte aan een wettelijke meerwaarderegeling? Of, wordt bij een bedrijfsopvol-
ging tegen een ‘redelijke’ waarde te allen tijde een meerwaardeclausule overeen-
gekomen?

Meerwaardeclausules worden eigenlijk alleen gebruikt binnen de winstsfeer en daar houd 
ik mij niet mee bezig. Misschien zouden we daar ook voor aandelen eens over moeten 
gaan nadenken of het niet een oplossing kan bieden voor het verschil in verkrijging tus-
sen opvolgers en niet-opvolgers.

6. De koper van een onderneming moet de hele koopsom betalen voor een onderne-
ming, stel € 1.000.000. Indien de verkrijger krachtens schenking of erfrecht ver-
werft en in feite niets betaalt, is de overnemer ‘slechts’ het recht van schenking/
successie als te betalen bedrag kwijt (stel € 270.000). Vindt u dat de overheid de 
koper van een onderneming ook een vrijstelling zou moeten geven voor 75% van 
zijn koopsom, zodat een gelijke behandeling ontstaat tussen degene die een 
onderneming koopt en degene die een onderneming krachtens schenking of erf-
recht verkrijgt?

Hoogeveen.book  Page 553  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



554 Interviews

Die vraag heeft nog niemand zich gesteld, denk ik. In ieder geval zou de subsidie beperkt 
moeten blijven tot 75% van € 270.000. Dat is immers ‘de subsidie op de koopsom’ die de 
overheid geeft. Verder weet ik niet of je de gevallen wel kan vergelijken. Immers, in het 
geval van de koper heeft de bank kennelijk beoordeeld dat de financiering van € 1.000.000 
kan worden gegeven en dat is bij het successierecht nog maar af te wachten. Die vrijstel-
ling wordt nou eenmaal objectief verleend en is in die zin te zien als een soort verzeke-
ring. Je weet zeker dat je 75% van het successierecht niet hoeft te betalen. Indien de bank 
de € 1.000.000 niet wil financieren, dan wordt er gewoon niet overgedragen, zo simpel is 
het. Eventueel zou de overheid in die gevallen een garantieregeling kunnen geven voor 
75% van € 270.000 in die gevallen waarin objectief gezien geen financiering mogelijk is.

7. Zijn de fiscale faciliteiten noodzakelijk? Maakt u bijvoorbeeld weleens gebruik 
van de betalingsregeling voor het schenkings- en successierecht?

Van de 75%-vrijstelling voor het successierecht wordt veel gebruikgemaakt. Ik denk dat 
een 50%-vrijstelling ook voldoende zou zijn. Hoger hoeft de vrijstelling niet te worden. Als 
je 25% van het successierecht niet kan financieren, dan is de onderneming echt niet 
levensvatbaar of is de waardering misschien niet goed geweest. Als de vrijstelling er niet 
zou zijn, dan zouden we het wel op een andere manier regelen. De faciliteiten voor het 
schenkingsrecht worden binnen de aanmerkelijkbelangsfeer vaak niet gebruikt, vanwege 
het ontbreken van een doorschuifregeling. Wij maken zeer regelmatig gebruik van de 
betalingsregeling in de IW 1990.

Voor de vennootschapsbelasting geldt dat je met de gegeven faciliteiten voor fusies, de fis-
cale eenheid en de deelnemingsvrijstelling voldoende uit de voeten kan. De overdrachts-
belasting zou iets soepeler kunnen, bijvoorbeeld door een vrijstelling te verlenen voor het 
bedrijfspand dat in privé wordt gehouden.

8. Hoeveel van uw klanten hebben een testament en wordt daarin de bedrijfsover-
dracht geregeld?

Ik schat dat in op meer dan de helft van onze klanten. In het algemeen wordt gebruikge-
maakt van een legaat. Meestal gaat het opmaken van het testament in combinatie met een 
Stichting Administratiekantoor en de inrichting van de statuten van de bv.

9. Welke belasting geeft het grootste knelpunt en waarom? Ervan uitgaande dat er 
wel/geen faciliteiten bestaan?

Vooropgesteld is eigenlijk iedere heffing een probleem, omdat deze altijd de continuïteit 
van de onderneming in gevaar kan brengen, maar ik snap ook wel dat er heffing moet 
plaatsvinden. Als er geen faciliteiten zouden bestaan, bestaat er tussen de aanmerkelijk-
belangheffing en het schenkings- en successierecht niet zoveel verschil. De overdrachts-
belasting is ‘maar’ 6% en dus minder drukkend. Uitgaande van het bestaan van de facili-
teiten, is met name de inkomstenbelasting in de aanmerkelijkbelangsfeer bij leven een 
probleem, omdat daar een doorschuifregeling ontbreekt.

10.Naar wat voor een soort faciliteit gaat uw voorkeur uit?

Naar een voorwaardelijke betalingsregeling, bijvoorbeeld voor een termijn van tien jaar; 
renteloos of rentedragend maakt niet zoveel uit. Hiermee zou het meest recht worden 
gedaan aan het voorkomen van financieringsproblemen en de daaruit voortvloeiende con-
tinuïteitsproblemen van de onderneming.
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11.Vindt u dat de ratio (doelstelling) van de fiscale faciliteiten voldoende is gediend 
met de huidige regelingen? Kunt u een rapportcijfer geven voor de fiscale bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten? Welke voorwaarden vormen eventueel een probleem?

Naar mijn mening zorgen de faciliteiten er afdoende voor dat de continuïteit van de 
onderneming niet in gevaar hoeft te komen door de belastingheffing. Als dat dan toch 
gebeurt, dan is er niet goed geadviseerd. In die zin is het misschien niet helemaal eerlijk, 
omdat een goed advies geld kost en ondernemers die dat niet kunnen betalen hebben een 
probleem.

Toelichting rapportcijfer faciliteiten
De aanmerkelijkbelangsfeer krijgt een 5 vanwege het ontbreken van een doorschuifrege-
ling bij leven. De overige belastingen zijn goed geregeld, althans uitgaande van de huidige 
toepassingsvoorwaarden en regels. Hoewel de bedrijfsopvolgingsregeling voor het schen-
kings- en successierecht in Nederland zeker niet slecht is, geef ik toch maar een 7, omdat 
de vrijstellingen in andere Europese landen ruimer zijn. Of de (voortzettings)voorwaarden 
daar zwaarder zijn, daar heb ik geen inzicht in. Voor de overdrachtsbelasting zou nog iets 
geregeld moeten worden voor het in privé gehouden bedrijfspand. Als we dat vooruitlo-
pend op de bedrijfsoverdracht willen inbrengen in de bv is nu overdrachtsbelasting ver-
schuldigd.

Ten aanzien van de voorwaarden aan de faciliteiten heb ik eigenlijk geen opmerkingen. 
Wel zou er meer duidelijkheid moeten komen over een aantal begrippen zoals de waar-
debepaling en ondernemen versus beleggen. Ook zou bijvoorbeeld duidelijk moeten wor-
den of de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 van toepassing is bij 
bepaalde aandelenstructuren.

12.Moet de wetgever voor de onderneming een waarderingswet in het leven roepen?

Ja, daar zou ik een voorstander van zijn, omdat de waardebepaling in 9 van de 10 gevallen 
toch tot veel discussie leidt met de Belastingdienst. Het zou goed zijn voor de Belasting-
dienst, voor ons en voor de klant. Het lijkt mij goed om dan in overleg met de brancheor-
ganisaties tot bepaalde vuistregels te komen. Ook zou bijvoorbeeld kunnen worden 
gedacht aan het waarderen van onroerende zaken op de waarde die geldt voor de WOZ.

13.Mogen niet-opvolgers ook meedelen in de waarde van de onderneming? En zo ja, 
hoe dan?

Mijn ervaring is dat 90% van de ondernemers hun opvolgende en niet-opvolgende kinde-
ren gelijk wil behandelen. Ouders zitten dan vaak in een spagaat omdat ze aan de andere 
kant weten dat de bedrijfsopvolger wel geholpen moet worden om de continuïteit van de 
onderneming niet in gevaar te brengen.

In ieder geval houden wij bij de beoordeling of de kinderen allemaal hetzelfde krijgen ook 
rekening met het effect van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op de omvang van de netto-
verkrijging.

IB-winstsfeer IB-ab-sfeer Schenkings- en suc-
cessierecht

Overdrachts-
belasting

Omzetbelasting

– 5 7 7 –
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C. INTERVIEW MET PIETER DIJCKMEESTER GEHOUDEN OP 
11 DECEMBER 2008

1. Kunt u eerst iets over uzelf vertellen en over de organisatie waar u werkzaam 
bent?

Ik ben werkzaam bij VNO-NCW. VNO-NCW is een vereniging. De leden zijn bedrijven en 
brancheorganisaties. VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. 
VNO-NCW behartigt zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappe-
lijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. VNO-NCW doet dit via samenwerking 
in één concern met diverse regionale verenigingen. De bij VNO-NCW aangesloten bedrij-
ven en (bedrijfstak)organisaties vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in 
de Nederlandse marktsector. Zoals iedere vereniging heeft VNO-NCW een bestuur: voor-
zitter (Wientjes), penningmeester, secretaris en bestuursleden. Het bestuur stelt het 
beleid vast. Voor de beleidsvoorbereiding heeft het bestuur de beschikking over een secre-
tariaat, in moderne terminologie het beleidsbureau. Het beleid wordt voorbereid onder-
meer met behulp van commissies en werkgroepen waarin leden zitting hebben. Binnen 
het beleidsbureau ben ik secretaris fiscale zaken. VNO-NCW handelt en treedt naar buiten 
via de voorzitter, de voorlichter, de directeur en de secretarissen (van het beleidsbureau).

2. Wat zijn de voornaamste knelpunten bij een bedrijfsoverdracht en welke plek is 
daarvoor weggelegd voor de fiscale heffing?

Van wezenlijk belang zijn de volgende knelpunten:
– Er is sprake van marktfalen. Er is geen transparante markt voor bedrijfsoverdrachten. 

Banken zoeken naar overdragers en overnemers binnen hun eigen klantenbestand. Je 
ziet in brancheblaadjes nog wel eens bedrijven te koop staan, of op internet, maar dat 
is het. Toen ik werkzaam was bij het ministerie van Economische Zaken hebben we er 
weleens over gedacht om een markt te creëren voor overnames, maar vanuit de markt-
partijen werd daar lauw op gereageerd.

– De ondernemer moet tijdig beginnen met de voorbereidingen van de overdracht en 
daarbij tijdig professionele hulp inroepen, maar dat doet hij allebei niet. De onderne-
mer ziet zijn onderneming als zijn baby en kan deze moeilijk loslaten. Hij zou eigenlijk 
professionele hulp in moeten roepen, maar daarvoor vindt hij de kosten nu nog te 
hoog en gaat hij liever zelf op zoek naar gegevens en informatie om de overdracht 
gestalte te geven. Helaas blijkt maar al te vaak dat goedkoop duurkoop is.

– De financiering van de overdracht is een probleem. Dit komt bijvoorbeeld omdat er 
sprake is van een informatieachterstand bij banken. Hiervoor kunnen drie oorzaken 
worden genoemd. Ten eerste de cultuur van de bank en de strategische keuzes die de 
bank heeft gemaakt. De RABO en de ING bijvoorbeeld hebben zich uitdrukkelijk 
gestort op het MKB-segment. Zeker de RABO, die in bijna elk dorp een vestiging heeft, 
probeert de relatie met de ondernemer inhoud te geven. Zij zitten de ondernemer 
dicht op zijn huid en weten wat er in de onderneming omgaat. Andere banken zoals 
ABNAMRO hebben bewust gekozen voor het wat grotere segment en zullen eerder hun 
financiering baseren op economische en financiële ratio’s. Ten tweede speelt hier het 
kostenaspect een rol. Zeker bij kleine ondernemingen kost het de bank een hoop geld 
om dicht op de huid van de ondernemer en zijn onderneming te zitten, terwijl het rela-
tief weinig oplevert. Je ziet aan de ene kant dan ook dat bijvoorbeeld ook de RABO bij 
kleine ondernemingen toch wat verder van de onderneming afstaat en meer werkt 
met financiële ratio’s bij de beoordeling of ze gaan financieren of niet. Aan de andere 
kant denk ik dat de toekomst toch in de begeleiding van ondernemingen zit en dat ban-
ken uiteindelijk gaan vechten om de klanten/ondernemers. Een van de onderschei-
dende punten kan dan de begeleiding van de ondernemer zijn. Ten derde betrekt de 
ondernemer zelf de bank er ook niet altijd bij. Zij die dat wel doen, zullen bij een goed 
onderhouden klantenrelatie eerder iets gedaan krijgen bij de bank dan andere klanten.
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De fiscale heffing is binnen het aantal knelpunten dat bestaat bij een bedrijfsoverdracht 
eigenlijk een klein onderdeel.
Waarom er dan toch zoveel fiscale faciliteiten zijn, terwijl dat niet het grootste knelpunt 
is? Dat is eigenlijk heel simpel. Met de fiscale faciliteiten kan de overheid, de politiek mak-
kelijk sturen. De andere problemen laten zich niet zo eenvoudig oplossen.

3. Kunt u iets zeggen over de aantallen bedrijfsoverdrachten die zich in Nederland 
afspelen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal bedrijfsoverdrachten achter blijft bij 
de schattingen. Herkent u dat en kunt u daar een reden voor geven?

Wij hebben zelf nooit onderzoek gedaan naar het aantal bedrijfsoverdrachten, maar we 
gaan uit van 100.000 overdrachten in de komende vijf jaar, een en ander vanwege de baby-
boomgeneratie. Ik weet ook niet waarop de schattingen zijn gebaseerd, maar het lijkt mij 
dat is uitgegaan van de leeftijdcohorte gecombineerd met intuïtie. Of het aantal achter-
blijft bij de schattingen, dat weet ik niet en dus ook niet wat de redenen zouden kunnen 
zijn. Daar zou nader onderzoek naar moeten plaatsvinden. Verder moet worden bekeken 
of bij het aantal geschatte bedrijfsoverdrachten en het aantal daadwerkelijk verrichte 
bedrijfsoverdrachten uit is gegaan van dezelfde definitie van een bedrijfsoverdracht. De 
vraag is ook wat een bedrijfsoverdracht precies is. Als iemand op zijn 30e een briljant idee 
heeft ontwikkeld en zijn onderneming verkoopt aan een groot bedrijf, vind ik dat bijvoor-
beeld geen bedrijfsoverdracht; tenminste niet een bedrijfsoverdracht waarop de overheid 
haar pijlen zou moeten richten.

4. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer overdrachten plaatsvinden buiten de familie. 
Herkent u dat en kunt u daar een reden voor geven?

Ja, dat herken ik wel. Ik denk dat dit met name komt vanwege de veranderde cultuur in 
Nederland. Vroeger stond het vast dat de zoon zijn vader ging opvolgen. Deed hij dat niet, 
dan was dat een schande voor de familie. Nu maken jonge mensen veel meer hun eigen 
keuzes en ook ouders willen hun kinderen gelukkig zien. Als dat niet is in de rol van 
opvolger, dan hoeft dat ook niet.

5. Vinden er met het oog op de beschikbare fiscale/civiele faciliteiten meer bedrijfs-
overdrachten tijdens leven plaats dan bij overlijden? Of vice versa?

Daar heb ik geen inzicht in. Wat je wel ziet gebeuren, is dat het ondernemingsvermogen, 
de eigendom, binnen de familie blijft, maar dat de opvolgende familieleden geen direc-
teur zijn van de onderneming. Zij houden de aandelen en nemen plaats in de RvC om in 
de gaten te houden wat er met hun geld gebeurt, maar bemoeien zich niet met de onder-
neming. Voorbeelden daarvan zijn Heineken en C&A. Het is overigens wel terecht dat er 
zowel bij leven als bij overlijden faciliteiten bestaan en niet alleen bij een overdracht in 
geval van overlijden, anders gaat de ondernemer tot zijn dood zitten wachten met de over-
dracht terwijl het nu juist van belang is dat dit bij leven gebeurt.

6. De koper van een onderneming moet de hele koopsom betalen voor een onderne-
ming, stel € 1.000.000. De verkrijger krachtens erfrecht en schenking is ‘slechts’ 
het recht als koopsom kwijt (stel € 270.000). Vindt u dat de overheid de koper van 
een onderneming ook een vrijstelling zou moeten geven voor 75% van zijn koop-
som, zodat een gelijke behandeling ontstaat tussen degene die een onderneming 
koopt en degene die een onderneming krachtens schenking of erfrecht verkrijgt?

Zo heb ik eigenlijk nog niet naar de faciliteiten gekeken. Maar als wordt gekeken naar de 
financieringslast bestaat er inderdaad geen level playing field tussen een koper van een 
onderneming en iemand die de onderneming krachtens schenking of erfrecht verkrijgt, 
omdat de eerste geen en de tweede wel een (financierings)faciliteit krijgt voor de verschul-
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digde koopsom. U laat hier de achterkant van het gelijk zien. Eigenlijk zou de overheid 
inderdaad ook kopers van ondernemingen een financieringsinstrument moeten bieden, 
zodat de ondernemers vanuit concurrentieoogpunt op gelijke voet beginnen. Nu heeft 
degene die wel faciliteiten verkrijgt meer weerstand en meer mogelijkheden om te 
komen tot groei van de onderneming dan degene die ze niet krijgt. Overigens wil ik niet 
zo ver gaan dat het voordeel van de begiftigde of de erfgenaam helemaal wordt weggeno-
men, of afhankelijk wordt van zijn vermogenspositie zoals de PvdA wel voorstaat met de 
zogenoemde derde progressie in de Successiewet 1956. Dat zou namelijk betekenen dat 
bij iedere vererving of schenking tot liquidatie van de onderneming over zou moeten wor-
den gegaan en men opnieuw zou moeten beginnen.

Dat de overheid zich niet alleen moet beperken tot het geven van een financieringsfacili-
teit bij overdrachten binnen de familie ben ik met u eens. Eigenlijk zou iedere overnemer 
een financieringsfaciliteit moeten krijgen. De overheid zou meer aandacht moeten geven 
aan iedere financiering van een bedrijfsoverdracht. Startende ondernemers, dat is een 
overnemer dus ook, zorgen voor een groei van de economie en het is ook goed voor de 
bedrijvendynamiek in Nederland. Nu lijkt de overheid een grote groep overnemers te ver-
geten en haar pijlen alleen te richten op de overdrachten binnen de familie.

7. Er wordt wel gesteld dat banken niet bereid zijn om het successierecht te finan-
cieren. Herkent u dat of is dat een ‘broodje aap’ verhaal?

Ik heb zelf twee jaar bij een bank gewerkt en het is inderdaad zo dat banken niet graag 
privéschulden financieren, tenminste niet anders dan via een consumptief krediet. Maar 
het is ook maar hoe de ondernemer het presenteert. Want als hij eerst dividend onttrekt 
om daarmee zijn successierechtschuld te betalen om vervolgens bij de bank aan te klop-
pen voor meer werkkapitaal, dan krijgt hij de ondernemersfinanciering wel, mits het 
uiteraard binnen de gestelde criteria valt.

D. INTERVIEW MET ANTON VERBUNT GEHOUDEN OP 
12 DECEMBER 2008

1. Kunt u eerst iets over uzelf vertellen en over de organisatie waar u werkzaam 
bent?

De afgelopen 20 jaar heb ik diverse management- en directiefuncties gehad in verschil-
lende branches. De start was in het MKB. Na een periode in het familiebedrijf ben ik over-
gestapt naar het grote bedrijfsleven. Dit bracht niet de voldoening die ik zocht en dat 
leidde tot het besluit ondernemer te worden. In 2004 ben ik als partner toegetreden bij 
Claassen, Moolenbeek & Partners. In datzelfde jaar heb ik mij verbonden aan het Centrum 
voor Bedrijfsopvolging. Naast mijn werk ben ik onder andere actief als voorzitter van de 
BOBB, de brancheorganisatie bedrijfsoverdracht bemiddelaars.

De BOBB staat voor Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars. De belangrijkste 
doelstellingen van onze organisatie zijn:
– garanties voor en van marktpartijen;
– kwaliteitsbewaking;
– vergroten bekendheid bedrijfsovernameadviseur;
– aanspreekpunt voor politiek en stakeholders.

De organisatie is formeel op 4 december 2006 opgericht en na het 1e kwartaal 2007 volle-
dig actief. Om tot deze organisatie te komen, heeft een aantal organisaties actief op het 
gebied van aan- en verkoopbegeleiding van ondernemingen de handen ineen geslagen. De 
start werd gefaciliteerd door de landelijke Kamers van Koophandel.
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2. Kunt u iets zeggen over de aantallen bedrijfsoverdrachten die zich afspelen bin-
nen Nederland en de eventuele tendensen die u daarbij herkent?

Over het aantal bedrijfsoverdrachten dat jaarlijks plaatsvindt, is eigenlijk weinig bekend. 
Er worden wel schattingen gedaan, maar het is niet duidelijk waar deze schattingen op 
zijn gebaseerd. Daarbij komt dat het vaak niet duidelijk is wat met een bedrijfsoverdracht 
wordt bedoeld. Verder zullen er veel gevallen zijn, maar ze vinden erg verspreid plaats. 
Dit betekent dat het vaak ook voor de begeleider van het overdrachtsproces, bijvoorbeeld 
de accountant, geen dagelijkse kost is.

Wij herkennen ook wel de tendens dat de bedrijfsoverdrachten steeds vaker buiten de 
familie plaatsvindt. Als de ondernemer voldoende geld heeft om in zijn pensioen te voor-
zien, dan zien we eerder dat de onderneming binnen de familie blijft, juist vanwege het 
emotionele aspect. Dan zal de onderneming ook eerder worden geschonken. Wij gaan wel 
altijd apart praten met de beoogde opvolger om te kijken of hij of zij wel dezelfde overna-
mewensen heeft als zijn ouder. Het komt echter maar al te vaak voor dat ondernemer de 
verkoop van zijn onderneming nodig heeft om te kunnen voorzien in zijn pensioen. Vaak 
zit het geld dan in de onroerende zaak. De overdrager zal dan liever willen, of zelfs moe-
ten, cashen. Ook zie je dan dat de overdracht vertraging oploopt. De overdrager moet lan-
ger ondernemen om voldoende geld uit de onderneming te kunnen halen om te kunnen 
voorzien in zijn pensioen. Wat je verder zeker bij kleine bedrijven ziet, is dat de ouders 
hun onderneming juist niet naar hun kind willen overdragen. Ze willen hem of haar het 
harde werken met alle stress die daarbij komt kijken niet aandoen.

3. Waar zitten volgens u de grootste knelpunten bij een bedrijfsoverdracht?

Dat is met voorsprong de financiering van de overdracht. Banken moeten veel uren en dus 
geld stoppen in de overdracht. En het is maar de vraag wat zij ervoor terug krijgen. Want 
als de overdracht eenmaal is gerealiseerd, kan de ondernemer zo overstappen naar een 
andere bank, die lagere tarieven hanteert. Ondernemingen met 1 tot 100 werknemers 
hebben vaak een probleem. Overdrachten tussen de paar ton en € 1,5 miljoen, dat is de 
waarde exclusief het onroerende goed, zijn vaak niet aantrekkelijk voor banken.

Om het klantenvertrek te voorkomen, zoeken banken vaak een overnemer binnen hun 
eigen klantenbestand. Ze kunnen dan na de overdracht het vermogensbeheer van de ex-
ondernemer doen en houden ook de andere klant. Hetzelfde zie je wel gebeuren bij 
accountants, die weliswaar onafhankelijk moeten opereren, maar de zoektocht naar een 
overnemer toch vaak eerst binnen hun eigen klantenbestand verrichten. Overigens kan 
er dan wellicht ook een soort ‘conflict of interest’ ontstaan. Want de belangen van welke 
klant behartigt de bank respectievelijk de accountant dan?

Eigenlijk zou de ondernemer een specialist in moeten huren die hem begeleidt bij zijn 
bedrijfsoverdracht. Maar ook hier ziet hij vaak vanwege het kostenaspect vanaf en schuift 
hij de voorbereidingen van de overdracht naar de toekomst, terwijl een goede voorberei-
ding essentieel is voor het slagen van de overdracht. Vervolgens gaat hij zelf aan de slag. 
Hij is immers al jaren ondernemer en dit moet hij dus ook kunnen. Het probleem is alleen 
dat hij de spelregels niet kent, maar vaak komt hij daar te laat achter.

Veel financieringen mislukken vanwege de slechte voorbereiding van de overdrager. De 
kwaliteit van de financieringsaanvraag is vaak slecht. Er zou een goede prognose gemaakt 
moeten worden. Daarbij zouden de resultaten van drie tot vijf jaar geleden op een rijtje 
gezet moeten worden en die zouden dan moeten worden vertaald naar de toekomst met 
alle plussen en minnen. Een bankier krijgt die er echter niet één twee drie uit en een typi-
sche MKB-er kan dat niet. Hij zal steeds zeggen, fijn dat je over een mogelijke overdracht 
begint, volgend jaar zal ik ermee beginnen en vervolgens doet hij dat niet. De accountant, 
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die het een en ander wel op een rijtje kan zetten, kost te veel en zo is de cirkel rond. Veel 
banken beslissen ten aanzien van de financiering op basis van economische ratio’s. Basel 
II heeft daar ook een bijdrage aan geleverd. Banken zijn ook een ander soort ondernemer. 
In de zon geven ze je vaak een paraplu en in de regen pakken ze die weg. De risicopercep-
tie is lastig, ook voor banken. Vertrouwen in de overnemer speelt ongetwijfeld een rol, 
maar hoeveel is dat? Banken zeggen wel vaak dat een en ander op vertrouwen is geba-
seerd, maar vergeet daarbij niet dat de beslissing veelal op beleid is gestoeld. En dat beleid 
is toch weer gebaseerd op de economische ratio’s. Het overnameproces wordt steeds meer 
geautomatiseerd. Als iemand met een plan komt, dan heeft hij al na drie dagen antwoord. 
Ze lopen gewoon een checklist af. Je moet aan bepaalde criteria voldoen en dan krijgt je 
het wel of niet.

Het zou een oplossing zijn om meer te faciliteren in de advisering. Om de overdrager bij-
voorbeeld kennisfouchers te verstrekken zoals die bij Sintens bestonden. Daarmee zou-
den ze dan de uren van de bank kunnen betalen.

Wij hebben als brancheorganisatie het financieringsprobleem op tafel gelegd bij het 
Ministerie van Economische Zaken, maar zij menen dat er geen probleem is omdat ze al 
maatregelen hebben getroffen zoals de BMKB-regeling en de fiscale faciliteiten. Wij 
menen dat daarmee echter onvoldoende aandacht is voor het probleem. Bovendien 
bestaan de fiscale faciliteiten, en dan met name de schenkings- en successierechtfacilitei-
ten, slechts voor een bepaalde groep. Banken blijven het begeleiden van een overdracht 
te duur vinden. Het is ergens nog logisch ook dat banken vanuit commercieel oogpunt 
zich terughoudend opstellen.

Verder is het van belang dat er geen transparente markt is; kopers en verkopers weten 
elkaar niet te vinden. Er bestaat geen adressenbestand van (potentiële) overnemers en 
overdragers. Wel heeft de KvK alle 55+ ondernemers benaderd. Degenen die hebben gere-
ageerd, leveren gegevens en informatie over de overdracht, maar het zegt weinig omdat 
we niets weten van de groep die niet heeft gereageerd. Dit kunnen ook ondernemers zijn 
waarbij de overdracht niet goed is gegaan, omdat dat degenen zijn die er niet over willen 
praten. De succesvolle overdragers zullen juist wel willen reageren. Het probleem van het 
ontbreken van een transparante markt wordt, net als het financieringsprobleem, onvol-
doende bestreden door het Ministerie van Economische Zaken omdat uit onderzoek van 
het EIM zou blijken dat de markt wel transparant is en er dus een optimale prijsvorming 
tot stand komt.

De grootste problemen doen zich verder voor in de situatie waarbij eigendom en zeggen-
schap beide binnen de familie behoren. Door de overdracht wordt de balans daartussen 
verstoord. Aangezien het veelal ontbreekt aan een goed managementteam kan dat ook 
problemen opleveren.

4. Vinden er met het oog op de beschikbare fiscale/civiele faciliteiten meer bedrijfs-
overdrachten tijdens leven plaats dan bij overlijden? Of vice versa?

Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Wat wel zo is, is dat er zeker een faciliteit moet 
bestaan bij schenken, omdat men anders gaat wachten totdat de ondernemer overlijdt en 
dat is niet gewenst. Ik zou dan nog eerder de faciliteit in geval van overlijden willen 
afschaffen. Als de overdrager wacht tot zijn 80e levensjaar kan je je afvragen of dat nog 
gefacilieerd zou moeten worden. Of beter gezegd, de overdrager zou gestimuleerd moeten 
worden om vanaf zijn 50e na te denken over een overdracht en al actie moeten onderne-
men. De vermoeide ondernemer moet worden gestimuleerd om eerder afstand te doen 
van zijn onderneming om zo nieuw elan in de onderneming te krijgen. Maar dan kom je 
weer op het financiële probleem uit. Wat als er geen geld is om zonder de onderneming, 
en zeker al op je 50e, te kunnen voorzien in je pensioen?

Hoogeveen.book  Page 560  Tuesday, August 23, 2011  9:31 AM



Interviews 561

5. De koper van een onderneming moet de hele koopsom betalen voor een onderne-
ming, stel € 1.000.000. De verkrijger krachtens erfrecht en schenking is ‘slechts’ 
het recht als koopsom kwijt (stel € 270.000). Vindt u dat de overheid de koper van 
een onderneming ook een vrijstelling zou moeten geven voor 75% van zijn koop-
som, zodat een gelijke behandeling ontstaat tussen degene die een onderneming 
koopt en degene die een onderneming krachtens schenking of erfrecht verkrijgt?

Ik heb sowieso moeite met het betalen van schenkings- en successierecht. De overdra-
gende ondernemer heeft al steeds belasting betaald en nou moet zijn opvolger weer belas-
ting betalen. Volgens mij gaat je vergelijking verder deels mank. De overdrager is in het 
ene geval de schenker en in het andere geval de verkoper. De schenker is financieel onaf-
hankelijk en de verkoper waarschijnlijk niet. Hij wil in ieder geval geld hebben voor zijn 
onderneming. Bovendien kan de koper overnemer in jouw voorbeeld de € 1 miljoen finan-
cieren. Kennelijk is er voldoende cashflow in de onderneming om de aflossing en de rente 
te kunnen betalen. Bij een schenking of een vererving is de cashflow minder van belang 
omdat de overnemer niet de bedrijfseconomische koopsom voor zijn kiezen krijgt. Het is 
echter maar de vraag of in het geval van overlijden er successierecht betaald kan worden, 
zeker als de onderneming marginaal draait en er onvoldoende rendementen zijn. Overi-
gens is dat wel het geval bij schenken. Als een ondernemer kan schenken, is hij financieel 
onafhankelijk en zou hij de begiftigde ook kunnen bijstaan bij de financiering van het 
schenkingsrecht. In zoverre kan ik mij wel iets voorstellen bij de gegeven vergelijking. Er 
moet echter zoals gezegd wel een faciliteit bestaan bij schenken, omdat men anders gaat 
wachten totdat de ondernemer overlijdt en dat is niet gewenst.

Wat verder niet moet worden onderschat, is dat ouders in veel gevallen al hun kinderen 
een voordeel willen geven. Dus als ze de onderneming schenken aan kind A zullen ze de 
andere kinderen ook een voordeel willen geven. Dan moeten ze wel een enorm vermogen 
hebben.
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