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1.   Inleiding 
1.1 Introductie onderwerp 
De wetgever heeft in de SW 1956 (hierna: SW 1956) en de Wet IB 2001 (hierna: Wet IB 2001) 

respectievelijk vrijstellingen en doorschuifregelingen opgenomen voor ondernemingsvermogen dat 

overgaat door vererving of schenking. De ratio achter deze faciliteiten is dat de wetgever wil voorkomen 

dat de verkrijger(s) geld uit de overgedragen onderneming moeten halen om de belastingschuld te 

voldoen. Daarmee zou de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen komen.1 De betreffende 

faciliteiten zijn voor de schenk- en erfbelasting opgenomen in art. 35b t/m 35f SW 1956 en voor de 

inkomstenbelasting in art. 4.17a t/m 4.17c Wet IB 2001. De belangrijkste voorwaarde voor het toepassen 

van beide faciliteiten is dat er sprake moet zijn van een reële bedrijfsoverdracht.2 Dat is een overdracht 

van ondernemingsvermogen van een ondernemer naar een ondernemer. In deze thesis staat de vraag 

centraal of en wanneer er sprake is van een reële bedrijfsoverdracht in geval van een overdracht met een 

bijzonder type aandelen, namelijk tracking stocks. Omdat er voor beide regelingen sprake moet zijn van 

een reële bedrijfsoverdracht, zijn de bestaande verschillen tussen de regelingen voor het onderwerp van 

deze thesis niet relevant. Waar dus gesproken wordt over een reële bedrijfsoverdracht voor de 

vrijstellingen in de SW 1956, wordt daaronder ook verstaan een reële bedrijfsoverdracht voor de 

doorschuifregelingen uit de Wet IB 2001, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In deze thesis wordt de 

regeling in de SW 1956 echter als uitgangspunt genomen. Deze wordt ook wel de 

bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) genoemd.  

De BOR is, zoals genoemd, alleen van toepassing op een reële bedrijfsoverdracht. Art. 35b, lid 5 SW 1956 

definieert een bedrijfsoverdracht als een verkrijging van ondernemingsvermogen als bedoeld in art. 35c 

SW 1956, van een erflater of schenker die voldoet aan de bezitstermijn als bedoeld in art. 35d SW 1956, 

mits de verkrijger gedurende vijf jaren na de verkrijging voldoet aan het voortzettingsvereiste, bedoeld in 

art. 35e SW 1956.  

Volgens art. 35c SW 1956 is er sprake van een verkrijging van ondernemingsvermogen als een 

onderneming, bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001, wordt verkregen, een medegerechtigdheid als bedoeld in 

art. 3.3, lid 1, sub a, Wet IB 2001, een aandelenbelang dat een aanmerkelijk belang vormt als bedoeld in 

afdeling 4.3 Wet IB 20013 of onroerend goed dat aan een vennootschap, die een onderneming drijft, ter 

beschikking wordt gesteld. Wanneer aandelen in een vennootschap worden verkregen, deze alleen tot 

het ondernemingsvermogen gerekend als de betreffende vennootschap een onderneming drijft als 

bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001 of een medegerechtigdheid houdt als bedoeld in art. 3.3, lid 1, sub a Wet 

IB 2001.4 Volgens de wetgever is alleen dan sprake van een reële bedrijfsovergang.5 Preferente aandelen 

in een vennootschap worden slechts onder voorwaarden tot het kwalificerende ondernemingsvermogen 

                                                           
1 Zie onder andere Kamerstukken II 2016/17, 34553, 7, p. 16 (NV), zie Hoofdstuk 2 voor een uitgebreide 
beschrijving van de doelstellingen van de regeling. 
2 Zie onder andere Kamerstukken II 2008/09, 31930, 3, p. 4-5 (MvT) en Vakstudie Inkomstenbelasting, art. 4.17a IB 
2001, aant. 1.6. 
3 Met uitzondering van art. 4.10 Wet IB 2001. 
4 Art. 35c, lid 1, sub c, SW 1956. 
5 Kamerstukken II 2016/17, 34553, 7, p. 16 (NV). 
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gerekend.6 Bij een indirect gehouden aanmerkelijk belang kunnen aan de hand van toerekeningsregels 

van art. 35c, lid 5 SW 1956 bezittingen en schulden van een werkmaatschappij die worden toegerekend 

aan een holding, om op het niveau van de holding vervolgens vast te stellen welke 

vermogensbestanddelen tot het ondernemingsvermogen moeten worden gerekend. 

Een bijzonder type aandeel is een tracking stock. Tracking stocks zijn aandelen die bijvoorbeeld recht 

geven op de winst- en liquidatie-uitkeringen van een specifiek bedrijfsonderdeel binnen een 

vennootschap. Dit bedrijfsonderdeel kan een groep activa en passiva zijn die samen een groep of divisie 

binnen de onderneming vormen. Het kan ook een specifieke deelneming zijn.7 Civielrechtelijk zijn er dan 

meerdere aandelensoorten, waar verschillende soorten winstrechten, winstreserves en stemrecht aan 

toegekend zijn. Tracking stocks zijn onder meer aantrekkelijk bij het aantrekken van financiering, omdat 

ze investeerders de mogelijkheid geven om alleen in bepaalde (winstgevende) onderdelen van een bedrijf 

te investeren.8  

Tevens kunnen tracking stocks voordelen voor belastingplichtige bieden bij het toepassen van de BOR. Zo 

beschrijven De Beer & De Jong een structuur waarmee zowel de ‘echte’ bedrijfsopvolger als de niet-

bedrijfsopvolger de BOR kunnen toepassen op hun verkrijging, zonder dat de niet-bedrijfsopvolger een 

belang in de onderneming krijgt.9 Een dergelijke toepassing van de BOR is in strijd met de doelstelling van 

de BOR dat de verkrijging van de ‘echte’ bedrijfsopvolger gefacilieerd dient te worden. 

1.2 Probleemanalyse en onderzoeksdoel 
Het gebruik van tracking stocks bij een bedrijfsopvolging is in Nederland geen gemeengoed, terwijl dit 

gebruik verschillende voordelen voor belastingplichtigen kan hebben in de situatie dat er één 

bedrijfsopvolger is en één of meerdere niet-bedrijfsopvolgers. Een vennootschap heeft dan bijvoorbeeld 

aandelen A en B uitgegeven, waarbij aandelen A het ondernemingsvermogen volgen en aandelen B het 

beleggingsvermogen. De aandelen A kunnen dan aan de dochter worden geschonken, die 

bedrijfsopvolger is, en de aandelen B aan de zoon, die geen bedrijfsopvolger is. Dat tracking stocks 

desondanks niet veel worden gebruikt, is mogelijk het gevolg van de complexiteit van de afspraken die de 

aandeelhouders moeten maken en vastleggen.10 Naast deze drempel is er een aantal fiscaaltechnische 

onduidelijkheden die het gebruik van tracking stocks bij bedrijfsopvolging bemoeilijken.  

De eerste onduidelijkheid hangt samen met de kwalificatie van tracking stocks. Zoals eerder is genoemd, 

is de BOR bedoeld voor het faciliëren van reële bedrijfsopvolgingen. Daarom komt de verkrijging van een 

aanmerkelijk belang dat bestaat uit preferente aandelen slechts onder voorwaarden in aanmerking voor 

toepassing van de BOR.11 Vanwege de bijzondere rechten die gekoppeld kunnen zijn aan tracking stocks 

is het mogelijk dat zij kwalificeren als preferente aandelen, bijvoorbeeld wanneer zij alleen recht geven 

op de winst uit een lening van de vennootschap. Om de BOR op een verkrijging van tracking stocks te 

kunnen toepassen, is het dus van belang om vast te stellen hoe tracking stocks gekwalificeerd worden. De 

                                                           
6 Art. 35c, lid 4 SW 1956.  
7 Timmermans, Ondernemingsrecht 2003/7, par. 1 en Van Sonderen & Van den Berg, Ondernemingsrecht 2004/74, 
par. 1. 
8 Groenewald, Ondernemingsrecht 2004/6, par. 2.b.  
9 De Beer & De Jong, Het Register 2013, nr. 5, p. 39. 
10 De Beer & De Jong, Het Register 2013, nr. 5, p. 34.  
11 Kamerstukken II 2016/17, 34553, 7, p. 16 (NV). 
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Beer & De Jong menen dat tracking stocks niet zijn aan te merken als preferente aandelen,12 maar gaan 

verder niet uitgebreid op dit punt in. Van der Kroon kan zich voorstellen dat in bijzondere situaties sprake 

is van preferente aandelen, zoals in de situatie dat tracking stocks alleen recht geven op de winst uit een 

lening van de vennootschap.13 

De tweede onduidelijkheid zit hem in het toerekenen van de verschillende soorten vermogens aan de 

tracking stocks. De Beer & De Jong beschrijven twee mogelijke methoden, namelijk toerekening op basis 

van de waarde van de aandelen in het economische verkeer en toerekening op basis van de economische 

gerechtigdheid. 14  Tevens beschrijven zij de toerekening bij een indirect aanmerkelijk belang in een 

holdingstructuur. 15  Deze beschrijvingen zijn niet uitputtend, waardoor vragen blijven bestaan met 

betrekking tot de toerekening in verschillende structuren. Het is de vraag of de resultaten van deze 

toerekeningsmethoden in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de BOR. 

Het doel van dit onderzoek is in de eerste plaats het beschrijven van het gebruik van tracking stocks voor 

de bedrijfsopvolging om zo onduidelijkheden op te helderen. Daartoe wordt een uiteenzetting gegeven 

van tracking stocks als juridisch en economisch verschijnsel en de huidige behandeling van tracking stocks 

voor de toepassing van de BOR. Het doel is in de tweede plaats om te beoordelen of deze behandeling in 

overeenstemming is met de doelstellingen van de BOR en om, indien er geen overeenstemming is, 

oplossingen aan te dragen.  

1.3 Probleemstelling en deelvragen 
Uit bovenstaand onderzoeksdoel volgen de volgende probleemstelling en deelvragen:  

Probleemstelling: Hoe moeten tracking stocks worden behandeld voor de toepassing van de BOR 

en, voor zover deze behandeling niet in lijn is met de doelstellingen van de BOR, 

hoe zouden ze behandeld moeten worden gelet op deze doelstellingen? 

Deelvragen:  1. Wat is de geschiedenis van de BOR en wat zijn haar doelstellingen? 

2. Hoe werkt de huidige BOR en welke plek nemen aandelen in deze regeling in? 

3. Wat zijn kenmerken van tracking stocks in juridische en economische zin? 

4. Hoe worden tracking stocks behandeld voor de toepassing van de BOR en 

welke vragen rijzen hierbij? 

5. In hoeverre strookt deze behandeling met de doelstellingen van de BOR? 

6. Hoe kunnen de punten die niet in lijn zijn met de doelstellingen van de BOR 

hiermee beter in lijn kunnen worden gebracht? 

1.4 Het wetenschappelijk en theoretisch kader 
Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de juridisch dogmatische methode. Voor het 

beschrijvende gedeelte van dit onderzoek wordt het kader gevormd door de reeds bestaande wetgeving, 

parlementaire stukken, literatuur en jurisprudentie op het gebied van de BOR en tracking stocks. Hierbij 

wordt niet slechts gebruik gemaakt van fiscale, maar ook van ondernemingsrechtelijke literatuur.  

                                                           
12 De Beer & De Jong, Het Register 2013, nr. 5, p. 35. 
13 Van der Kroon, WFR 2012/1110, par. 2.1, ad 3. 
14 De Beer & De Jong, Het Register 2013, nr. 5, p. 36. 
15 De Beer & De Jong, Het Register 2013, nr. 5, p. 36-37. 
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Voor wat betreft het exploratieve gedeelte in het laatste hoofdstuk wordt het kader gevormd door de 

doelstellingen van de BOR. Deze doelstellingen worden ontleend aan de parlementaire geschiedenis. De 

behandeling van tracking stocks wordt getoetst aan deze doelstellingen. Voor wat betreft de 

onduidelijkheden in de behandeling worden voorstellen gedaan die gebaseerd zijn op deze doelstellingen.  

1.5 Structuur van het onderzoek 
De structuur van het onderzoek is als volgt:  

Na deze inleiding volgt het tweede hoofdstuk, dat is toegespitst op de historie en doelstellingen van de 

BOR. Allereerst worden de geschiedenis en totstandkoming van de huidige regeling beschreven. Daarna 

worden de doelstellingen beschreven zoals die uit de parlementaire geschiedenis naar voren komen. 

Vervolgens wordt beschreven wat in de parlementaire geschiedenis als reële bedrijfsoverdracht wordt 

aangemerkt en wordt het ondernemersbegrip dat daaruit naar voren komt nader beschreven. 

Het derde hoofdstuk bevat een beschrijving van de werking van de huidige regeling. Allereerst wordt kort 

geschetst hoe de voorwaardelijke vrijstellingen berekend worden. Daarna worden de voorwaarden voor 

het toepassen van de BOR geschetst. Omdat in deze thesis tracking stocks centraal staan is in die schets 

extra aandacht voor de behandeling van aandelen in het algemeen voor de BOR.  

Het vierde hoofdstuk geeft een beschrijving van tracking stocks. Er wordt allereerst ingezoomd op de 

ondernemingsrechtelijke betekenis van tracking stocks als type aandelen. Vervolgens wordt ingegaan op 

de economische betekenis en de voor- en nadelen van het gebruik van tracking stocks. Tot slot worden 

enkele voordelen van het gebruik van tracking stocks bij een bedrijfsoverdracht besproken.  

In het vijfde hoofdstuk staat de behandeling van tracking stocks voor de BOR centraal. Er wordt aandacht 

besteed aan de vraag of tracking stocks een soort aandelen als bedoeld in art. 4.7 Wet IB 2001 vormen, 

of ze gekwalificeerd moeten worden als preferente aandelen, wanneer tracking stocks tot het 

ondernemingsvermogen kunnen gerekend worden, hoe de waarde van de gevolgde 

vermogensbestanddelen moet worden toegerekend aan de tracking stocks bij directe en indirecte 

belangen, hoe de bezitstermijn uitwerkt bij tracking stocks, hoe het voortzettingsvereiste moet worden 

toegepast op tracking stocks en wat de samenloop van tracking stocks en een ter beschikking gestelde 

onroerend goed voor gevolgen heeft. 

In het zesde hoofdstuk wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om de behandeling van tracking stocks 

binnen de BOR meer in lijn te brengen met haar doelstellingen. Er wordt tevens een voorstel gedaan voor 

een gewijzigde wettekst.  

Het geheel sluit af met een conclusie in het zevende hoofdstuk.  
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2. De geschiedenis en doelstellingen 
van de bedrijfsopvolgingsregeling 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de totstandkoming van de BOR en de doelstellingen van de regeling. 

In paragraaf 2.2 wordt er eerst een korte schets van de ontstaansgeschiedenis van de BOR gegeven. In 

paragraaf 2.3 worden vervolgens de doelstellingen, die naar voren zijn gekomen tijdens de parlementaire 

behandeling, beschreven. In paragraaf 2.4 wordt een omschrijving van reële bedrijfsoverdrachten 

gegeven. 

2.2 Ontstaansgeschiedenis van de BOR 
Voordat er in de SW 1956 een regeling met betrekking tot de overdracht van een onderneming was 

opgenomen, was er reeds een begunstigend beleid ten aanzien van een dergelijke overdracht. Dit beleid 

bestond uit twee onderdelen, te weten een waarderingsfaciliteit en een betalingsregeling. 16  De 

waarderingsfaciliteit is later vervangen door een kwijtscheldingsregeling in de Invorderingswet 1990 

(hierna: IW 1990), welke de in de praktijk uitwerkte als een vrijstelling.17 Deze kwijtscheldingsregeling is 

later omgezet in een voorwaardelijke vrijstelling in de SW 1956. De vrijstelling bedroeg in 2002 25% van 

het ondernemingsvermogen.18 Dit vrijstellingspercentage is tussen 2002 en 2009 gestegen naar 75%.19 De 

betalingsregeling is nog steeds van kracht.20 

Bij de herziening van de SW 1956 in 2010 is ook de BOR herzien. 21 De vrijstelling zag vanaf dat moment 

niet meer op de waarde van de verkregen vermogensbestanddelen die tot het ondernemingsvermogen 

behoren, maar op de totale waarde van de objectieve onderneming.22 De waarde van de objectieve 

onderneming werd tot € 1.000.000 voor 100% vrijgesteld, voor zover de waarde van de objectieve 

onderneming dat bedrag te boven gaat werd het voor 83% vrijgesteld. De waarde van de objectieve 

onderneming moet worden beoordeeld vanuit de positie van de erflater of schenker en niet vanuit de 

positie van de verkrijger.23  

                                                           
16 Zie onder andere Aanschrijving van de Staatssecretaris van Financiën van 25 augustus 1965 nr. D5/4310, V-N 6 
oktober 1965, pt. 17 en Resolutie van de Staatssecretaris van Financiën van 30 juni 1987 nr. 287-9104, BNB 
1987/255, onder 4 over de waarderingsregel. Zie onder andere art. 65 (oud) SW 1956 jo. art. 19 (oud) 
Uitvoeringsbeschikking SW 1956 (opgenomen in V-N 1956, p. 449) jo. §49, lid 2 (oud) Leidraad SW 1956 en 
Kamerstukken II, 1979/80, 16016, 24 (Amendement van de leden Van Dijk en Portheine) over de betalingsregel. 
17 Kamerstukken II 1997/98, 25688, 3, p. 8 (MvT). 
18 Kamerstukken II, 2001/02, 28015, 3, p. 4 (MvT). 
19 Hoogeveen 2011, p. 306. Het voert voor deze plaats te ver om een beschrijving te geven van de discussie in de 
parlementaire behandeling over de verhogingen. Zie Hoogeveen 2011, p. 306-320 voor een uitgebreide 
beschrijving.  
20 Art. 25 IW 1990.  
21 Wet van 17 december 2009 tot wijziging van de SW 1956 en enige andere belastingwetten, Stcrt. 2009, 564. 
22 Voor het begrip ‘objectieve onderneming’, zie 3.2.3. 
23 Kamerstukken II 2009/10, 31930, 79, p. 2 (Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van dat 
gedrukt onder nr. 53).  
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Sinds 2010 zijn de vrijstellingspercentages gelijk gebleven. De waarde die voor 100% wordt vrijgesteld, 

wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt in 2018 € 1.071.987. De laatste wijziging in de BOR dateert van 1 

juli 2016, waarmee de wetgever de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 22 april 201624 inzake 

indirect gehouden aandelenbelangen heeft willen repareren.25  

2.3 Doelstellingen van de BOR 

2.3.1 Algemeen 
De wetgever heeft met het invoeren van regelingen voor de overdracht van ondernemingen getracht 

enkele doelstellingen te bereiken. De volgende paragrafen bevatten een beschrijving van de 

doelstellingen zoals deze worden beschreven in de parlementaire geschiedenis tot de wijziging van de SW 

1956 in 2010 (paragraaf 2.3.2) en vanaf deze wijziging (paragraaf 2.3.3).  

2.3.2 Doelstellingen vanaf 1965 
Sinds het eerste begunstigende beleid in 1965 is het de bedoeling van de wetgever geweest om de 

overdracht van een onderneming te bevorderen. De wetgever zag de heffing van schenk- of erfrecht als 

belemmering voor het voortzetten van een onderneming na overdracht.26 De belastingheffing zou immers 

kunnen leiden tot een liquiditeitstekort bij de voortzetters, die daardoor genoodzaakt zouden zijn om 

vermogen uit de vennootschap te onttrekken, met als uiteindelijke gevolg dat de voortzetting van de 

onderneming in gevaar komt. Deze brede doelstelling wordt in de parlementaire geschiedenis op 

verschillende plekken ten grondslag gelegd aan wijzigingen.27  

Ook bij het introduceren van de kwijtscheldingsregeling, en de latere verplaatsing naar de SW 1956, bleef 

de doelstelling gelijk. De nieuwe regeling moest een bijdrage leveren aan de continuïteit van 

familiebedrijven door de belastingdruk als gevolg van een bedrijfsoverdracht te verminderen.28 

Het wegnemen van enige fiscale belemmering met betrekking tot de continuering van de onderneming is 

ook de grondslag voor het verruimen van de vrijstellingen vanaf 2002. Sindsdien is het percentage van de 

vrijstelling verhoogd van 25% naar 75% in 2009. Uit de parlementaire geschiedenis blijft echter onduidelijk 

waarom een hoger vrijstellingspercentage meer bijdraagt aan het wegnemen van echte belemmeringen 

en daardoor meer zou bijdragen aan de doelstelling.29  

2.3.3 Concrete doelstellingen vanaf 2010 
Met ingang van 1 januari 2010 zijn grote delen van de SW 1956 herzien en gemoderniseerd.30 In de 

wetsvoorstellen wordt het voorkomen van gevaren voor de continuering van de onderneming wederom 

                                                           
24 HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:705, BNB 2016/167, m.nt. I. van Vijfeijken. 
25 Zie 3.4.4. 
26 Zie Aanschrijving van de Staatssecretaris van Financiën van 25 augustus 1965 nr. D5/4310, V-N 6 oktober 1965, 
pt. 17 en Kamerstukken II 1979/1980, 16016, 24, p. 1 (Amendement van de leden Van Dijk en Portheine). 
27 Zie onder andere Kamerstukken II 1983/84, 18226, 3, p. 3 (MvT), Kamerstukken II, 1987/88, 20588, 3, p. 75 
(MvT) en Kamerstukken II, 1995/96, 24428, 3, p. 14 (MvT).  
28 Kamerstukken II 1997/98, 25688, 3, p. 7 (MvT) en Kamerstukken II 2001/02, 28015, 3, p. 3 (MvT) waar voor de 
doelstelling van de regeling wordt terugverwezen naar het kabinetsstandpunt in Kamerstukken II 2000/01, 27789, 
1, p. 15 (Brief Kabinetsstandpunt Moltmaker). 
29 Kamerstukken II 2004/05, 29767, 36, p. 2 (Amendement van het lid Dezentjé Hamming c.s.) en De Haan 2007,  
p. 176. 
30 Zie 2.2.2. 
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als doelstelling aangedragen.31 In deze voorstellen worden tevens de volgende punten als doelstelling van 

het voorstel tot wijziging genoemd:32 

1. De regelingen moeten eenvoudiger, toegankelijker en evenwichtiger worden gemaakt. 

2. De regelingen hebben slechts het faciliteren van reële bedrijfsoverdrachten tot doel.  

3. Er moet zo min mogelijk verschil worden gemaakt in de fiscale behandeling tussen 

a. overdrachten in de winstsfeer en die in de aanmerkelijk belangsfeer; 

b. bedrijfsoverdrachten bij leven en die als gevolg van overlijden en 

c. directe en indirecte (via een holding) gehouden aandelen in een vennootschap. 

Deze punten komen in de kern overeen met de oude doelstelling, maar vormen daar tevens een 

specificering van. Zo kan het continueren van een onderneming na een bedrijfsoverdracht alleen worden 

bevorderd als er sprake is van een reële bedrijfsoverdracht. Bij het bevorderen mag verder geen 

onderscheid worden gemaakt in ondernemingsvorm, wijze van overdracht en wijze van houden van 

aandelen. De staatssecretaris merkt met betrekking tot deze doelstellingen op dat deze met elkaar 

kunnen conflicteren en dat steeds een afweging moet worden gemaakt over welke doelstelling de 

overhand heeft, zonder te veel afbreuk te doen aan de andere doelstellingen.33 

De doelstellingen zijn herhaald bij de wijziging van de BOR per 1 juli 2016. In de parlementaire 

geschiedenis wordt benadrukt dat de BOR bedoelt is voor “het uitsluitend faciliteren van reële 

bedrijfsopvolgingen voor het aanwezige ondernemingsvermogen.”34 Tevens worden de doelstelling als 

volgt nog een keer kort samengevat:35  

“Bij die aanpassing is een aantal doelstellingen geformuleerd: 

1) zoveel mogelijk rechtsvormneutraliteit,  

2) zoveel mogelijk gelijke behandeling van een direct en indirect gehouden belang in een 

ondernemend lichaam, 

3) het enkel faciliteren van reële bedrijfsoverdrachten,  

4) zoveel mogelijk gelijke behandeling bij leven (schenken) en overlijden (erven) en  

5) het vereenvoudigen en het toegankelijker maken van de regeling.” 

2.4 Reële bedrijfsoverdrachten 
In de vorige paragraaf is het bevorderen van reële bedrijfsoverdrachten genoemd als doelstelling van de 

BOR. Dat brengt de vraag mee wanneer een bedrijfsoverdracht als reëel kan worden aangemerkt. Volgens 

de parlementaire geschiedenis is er sprake van een reële bedrijfsoverdracht als een ondernemer 

ondernemingsvermogen overdraagt en de verkrijger als ondernemer de onderneming voortzet.36  

                                                           
31 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 3, p. 4 (MvT).  
32 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 3, p. 4-5 (MvT).  
33 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 3, p. 5 (MvT).  
34 Kamerstukken II 2016/17, 34553, 3, p. 14 (MvT). 
35 Kamerstukken II 2016/17, 34553, 7, p. 16 (NV).  
36 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 17 (NV) en Kamerstukken II 2009/10, 31930, 76, p. 8 (Brief van de 
Staatssecretaris van Financiën). In andere bewoordingen van dezelfde strekking: Kamerstukken II 2008/09, 31930, 
3, p. 41 en 44 (MvT). 



12 
 

Iemand is volgens de staatssecretaris ondernemer voor de toepassing van de BOR als hij ook een 

ondernemer is in de zin van de Wet IB 2001. Hij zegt daarover het volgende:37 

“Voor het begrip ondernemer is zoveel mogelijk aangesloten bij de definities die daarvoor gelden 

voor de Wet IB 2001, zodat de IB-ondernemer en de aanmerkelijkbelanghouder in beginsel 

kwalificeren als ondernemer in de zin van de bedrijfsopvolgingsregeling.” 

Er wordt echter ook direct opgemerkt dat het ondernemersbegrip voor de toepassing van de BOR kan 

afwijken van dat in de Wet IB 2001. Dat het ondernemersbegrip voor de BOR kan afwijken, moet 

voorkomen dat niet reële bedrijfsoverdrachten worden gefacilieerd.38  

Een belastingplichtige is ondernemer voor de Wet IB 2001 als hij voldoet aan de voorwaarden van art. 3.4 

Wet IB 2001. Dat betekent dat hij voor zijn rekening een objectieve onderneming moet drijven en dat hij 

rechtstreeks verbonden is voor de verbintenissen betreffende die onderneming. Een 

aanmerkelijkbelanghouder wordt aan een ondernemer gelijkgesteld. Een aanmerkelijkbelanghouder is de 

belastingplichtige die een aanmerkelijk belang heeft volgens afdeling 4.3 Wet IB 2001. Medegerechtigden 

worden als pseudo-ondernemer beschouwd. 39  Zij zijn volgens art. 3.3, lid 1, sub a, Wet IB 2001 

belastingplichtigen die anders dan als ondernemer of aandeelhouder gerechtigd zijn tot de winst van een 

of meer ondernemingen. Voor de toepassing van de BOR wordt niet iedere aanmerkelijkbelanghouder 

gelijkgesteld aan een ondernemer. In paragraaf 3.4 en 3.5 wordt nader ingegaan op de vereisten die de 

BOR stelt.  

Het ondernemingsvermogen wordt vastgesteld aan de hand van art. 35c SW 1956. In paragraaf 3.4 wordt 

hier nader op ingegaan. 

2.5 Tussenconclusie en toetsingskader 
Uit de beschrijving van de doelstellingen is gebleken dat de wetgever al sinds 1965 eventuele fiscale 

belemmeringen in de continuering na bedrijfsoverdrachten wil wegnemen. Samengevat legt de wetgever 

daaraan de volgende doelstellingen ten grondslag:  

1. Bedrijfsoverdrachten worden gestimuleerd, mits de overdracht reëel is.  

2. Er moet zo min mogelijk onderscheid zijn tussen de bedrijfsoverdracht van een onderneming die 

wordt gedreven door natuurlijk persoon of door een rechtspersoon.  

3. Er moet zo min mogelijk onderscheid zijn tussen de bedrijfsoverdracht van een onderneming 

waarin een direct of indirect belang wordt gehouden. 

4. Er moet zo min mogelijk onderscheid zijn tussen een bedrijfsoverdracht door schenking of door 

vererving.  

Deze punten vormen samen het toetsingskader voor het beoordelen of de behandeling van tracking 

stocks in lijn is met de doelstellingen van de BOR.  

                                                           
37 Kamerstukken II 2009/10, 31930, 13, p. 24 (Nota n.a.v. nader verslag). Daarbij wordt opgemerkt dat, omwille van 
de eenvoud en rechtsvormneutraliteit, twee andere doelstellingen van de wijziging van de SW 1956 in 2010, de 
wetgever ook voor andere begrippen zo veel mogelijk aansluit bij de invulling daarvan voor de Wet IB 2001 (p. 25).  
38 Kamerstukken II 2009/10, 31930, 13, p. 24 (Nota n.a.v. nader verslag). 
39 Van Kempen, Cursus Belastingrecht IB.3.2.4.A.a. 
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De doelstelling dat reële bedrijfsoverdrachten worden gestimuleerd komt in de parlementaire 

geschiedenis het meest naar voren. Een bedrijfsoverdracht is volgens de staatssecretaris reëel als de 

erflater of schenker en de verkrijger beiden ondernemer zijn. Voor het ondernemersbegrip wordt 

aangesloten bij de Wet IB 2001, maar aanmerkelijkbelanghouders en medegerechtigden in de zin van die 

wet zijn niet automatisch ondernemers voor de toepassing van de BOR. Wanneer 

aanmerkelijkbelanghouders en medegerechtigden namelijk meer lijken op beleggers, kunnen zij geen 

gebruik maken van de BOR.  
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3. Werking van de huidige 
bedrijfsopvolgingsregeling 

3.1 Inleiding 
De huidige bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) is opgenomen in art. 35b t/m 35f SW 1956 en voorziet 

in een voorwaardelijke vrijstelling bij de verkrijging van (een deel van) het ondernemingsvermogen van 

een objectieve onderneming in het kader van een bedrijfsopvolging. Wat moet worden verstaan onder 

een bedrijfsopvolging staat in het vijfde lid van art. 35b SW 1956: 

“een verkrijging van ondernemingsvermogen als bedoeld in artikel 35c, van een erflater of 

schenker die voldoet aan de bezitstermijn als bedoeld in artikel 35d, mits de verkrijger gedurende 

vijf jaren voldoet aan het voortzettingsvereiste, bedoeld in artikel 35e.” 

Hierin komt de doelstelling dat de BOR alleen van toepassing is op reële bedrijfsoverdrachten terug. Art. 

35b SW 1956 bepaalt verder wanneer de verkrijging voorwaardelijk wordt vrijgesteld en hoe deze 

vrijstelling berekend moet worden. Dit is beschreven in paragraaf 3.2. In de artikelen 35c t/m 35e SW 

1956 heeft de wetgever voorwaarden opgenomen voor het toepassen van de BOR om zo te objectiveren 

wanneer sprake is van een reële bedrijfsoverdracht. Op deze voorwaarden wordt ingegaan in paragraaf 

3.3 t/m 3.6.  

3.2 Voorwaardelijke vrijstellingen 

3.2.1 Algemeen 
De BOR facilieert een reële bedrijfsoverdracht door middel van voorwaardelijke vrijstellingen. De 

vrijstellingen zijn voorwaardelijk omdat de verkrijger na de verkrijging moet voldoen aan het 

voortzettingsvereiste.40 Hoe de vrijstellingen berekend worden staat opgetekend in art. 35b, lid 1 SW 1956. 

Dat artikel spreekt onder andere over de liquidatiewaarde en de waarde going concern. Alvorens in 

paragraaf 3.2.3 de berekening van de vrijstelling te bespreken, wordt in paragraaf 3.2.2 eerst een korte 

omschrijving van deze begrippen gegeven. 

3.2.2 Liquidatievermogen en waarde going concern 
De liquidatiewaarde van een onderneming representeert de waarde van de onderneming wanneer deze 

niet zou worden voortgezet. Deze waarde wordt vastgesteld aan de hand van de verwachte directe 

opbrengst van de verkoop van alle aanwezige activa. Zij wordt daarom ook wel de directe 

opbrengstwaarde genoemd.41 Wanneer de onderneming door een rechtspersoon wordt gedreven, wordt 

de liquidatiewaarde aan de aandelen toegerekend. Bij deze toerekening wordt rekening gehouden met 

alle verplichtingen die de rechtspersoon nog moet nakomen, zoals het betalen van belastingen of 

openstaande verplichtingen jegens het personeel.42 De liquidatiewaarde is volgens art. 21, lid 13 SW 1956 

voor de toepassing van de SW 1956 de bodemwaarde van een onderneming of een aanmerkelijk belang. 

                                                           
40 Zie 3.6. 
41 Zie ook Burgerhart 2008, p. 66. 
42 Van Vijfeijken & Gubbels, Cursus Belastingrecht S&E.8.3.0.C.b, ad 4. 
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De waarde going concern is de waarde van het vermogen in het economische verkeer.43 Deze waarde 

wordt bepaalt door de “prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor het goed meest geschikte wijze en 

na de beste voorbereiding op de dag van overlijden door de best biedende gegadigde zou zijn besteed”, 

aldus de Hoge Raad.44 De waarde van eventueel aanwezige en overdraagbare goodwill, dan wel badwill, 

zit in deze prijs begrepen.45  

3.2.3 Berekening van de vrijstellingen 
Een verkrijging wordt op grond van art. 35b, lid 1, sub a, SW 1956 voor 100% vrijgesteld als de waarde van 

het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft de 

maximale waarde voor de 100%-vrijstelling niet te boven gaat. Deze maximale waarde bedraagt  

€ 1.071.987 (cijfer 2018).46 

Art. 35b, lid 1, sub b, SW 1956 bepaalt vervolgens wat wordt vrijgesteld als de waarde van het 

ondernemingsvermogen de maximale waarde van € 1.071.987 wel te boven gaat. Eerst moet worden 

vastgesteld hoe groot de liquidatiewaarde en de waarde going concern zijn. Wanneer de waarde going 

concern lager is dan de liquidatiewaarde, wordt volgens art. 35b, lid 1, sub 1, 1° SW 1956 het verschil 

tussen deze waarden voor 100% vrijgesteld.  

Voor het berekenen van de 100%-vrijstelling wordt de objectieve onderneming als uitgangspunt genomen. 

De vrijstelling wordt dus niet per verkrijging berekend. De waarde van de objectieve onderneming moet 

worden beoordeeld vanuit de positie van de erflater of schenker. Het uitgangspunt hierbij is de waarde 

going concern. In geval van een vennootschap betekent dit bijvoorbeeld dat de waarde van de objectieve 

onderneming tevens afhankelijk is van panden die ter beschikking zijn gesteld in de zin van art. 3.92 Wet 

IB 2001.47 In geval van een onderneming in de winstsfeer moeten buitenvennootschappelijk gehouden 

onroerende zaken tot de objectieve onderneming worden gerekend. 48  Over het vaststellen van de 

objectieve onderneming zijn tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer enkele 

uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn neergelegd in art. 7 Uitv.reg. S&E.49  

Wanneer er meerdere verkrijgers zijn, wordt de 100%-vrijstelling evenredig berekend. Deze berekening is 

weergegeven in de volgende formule: 

𝐺𝑒𝑑𝑒𝑒𝑙𝑡𝑒 100% 𝑣𝑟𝑖𝑗𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑟𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑔
× 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 100% 𝑣𝑟𝑖𝑗𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 

                                                           
43 Kamerstukken II 2009/10, 31930, 3, p. 36 en 41 (MvT).  
44 Voor het eerst geoordeeld in HR 6 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:AX7927, BNB 1963/113 en laatstelijk herhaald 
in HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:31, BNB 2013/218. 
45 Zie ook Kamerstukken II 2000/01, 27789, 1, p. 17 (Kabinetsstandpunt inzake het Rapport Moltmaker) en Besluit 
van de Staatssecretaris van Financiën 16 november 2015, BLKB2015/1346M, Stcrt. 2015, 41921, par. 7.2. 
46 Bij de invoering van de vrijstelling in 2010 lag deze maximale waarde op € 1.000.000. De waarde wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
47 Kamerstukken II, 2009/10, 31930, 79, p. 2 (Nader gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging 
van dat gedrukt onder nr. 53) en Kamerstukken I 2009/10, 31390, D, p.2 (MvA). 
48 Idem. 
49 Zie ook Vakstudie Successiewet, art. 35b SW 1956, aant. 6.10. 
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De waarde going concern wordt voor 100% vrijgesteld voor zover deze een waarde van € 1.071.987 niet 

te boven gaat. Voor zover de waarde going concern deze waarde van € 1.071.987 wel te boven gaat, is 

deze vrijgesteld voor 83%.  

3.3 Art. 35c SW 1956: ondernemingsvermogen 

3.3.1 Algemeen 
Om voor de toepassing van de BOR in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een verkrijging van 

ondernemingsvermogen. Tegenover het ondernemingsvermogen staat het beleggingsvermogen. Dit 

vermogen kwalificeert in principe niet voor toepassing van de BOR. De term beleggingsvermogen brengt 

tot uitdrukking dat het gaat om vermogen dat blijvend overtollig is en waarvan het ontbreken geen 

gevolgen heeft voor de continuering van de onderneming.50  

Art. 35c SW 1956 geeft in het eerste lid een omschrijving van wat tot het ondernemingsvermogen wordt 

gerekend. Het kan bestaan uit een IB-onderneming, een medegerechtigdheid, een aanmerkelijk belang of 

een ter beschikking gestelde onroerende zaak (respectievelijk paragraaf 3.3.2 t/m 3.3.5).  

3.3.2 IB-onderneming 
Art. 35c, lid 1, sub a SW 1956 rekent een onderneming als bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001, of een gedeelte 

daarvan, tot het ondernemingsvermogen. Het gaat dan om een duurzame organisatie van kapitaal en 

arbeid die erop gericht is om deel te nemen aan het economische verkeer, met het oogmerk om een 

voordeel te behalen dat tevens redelijkerwijs te verwachten is (IB-onderneming). 51  Dit kan dus een 

eenmanszaak zijn die wordt verkregen of een aandeel in een personenvennootschap, zoals een VOF. 

Alleen het vermogen dat op grond van de vermogensetiketteringsregels in de Wet IB 2001 binnen de 

onderneming valt, wordt als ondernemingsvermogen aangemerkt. 

3.3.3 Medegerechtigdheid 
Ten tweede kan een medegerechtigdheid, als bedoeld in art. 3.3, lid 1, sub a, Wet IB 2001, of een gedeelte 

daarvan, tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Een medegerechtigdheid wordt gevormd 

door iemand die geen ondernemer of aandeelhouder is, maar voor wiens rekening wel een onderneming 

wordt gedreven. Daarvan is onder andere sprake bij commanditaire vennoten in een CV. 52  Een 

medegerechtigdheid kan alleen tot het ondernemingsvermogen worden gerekend als aan de 

voorwaarden van art. 35c, lid 2, SW 1956 wordt voldaan. Dat betekent dat de medegerechtigdheid een 

rechtstreekse voortzetting moet vormen van een IB-onderneming die door de erflater of schenker werd 

gedreven en de verkrijger beherend vennoot is van de onderneming waarop de medegerechtigdheid 

betrekking heeft, dan wel enig aandeelhouder is van een vennootschap die reeds een zodanig beherend 

vennoot is. 

3.3.4 Aanmerkelijk belang 
Als derde worden tot het ondernemingsvermogen gerekend, de vermogensbestanddelen die als 

aanmerkelijk belang in de zin van afdeling 4.3 Wet IB 2001 zijn gehouden door de erflater of schenker. Op 

grond van art. 4.6 Wet IB 2001 is er sprake van een aanmerkelijk belang in de volgende situaties:  

                                                           
50 Kamerstukken II 2009/10, 31930, 3, p. 43 (MvT) en Kamerstukken II 2009/10, 31930, 9, p. 97 (NV). 
51 Van Kempen, Cursus Belastingrecht IB.3.2.2.A.a.  
52 Van Kempen, Cursus Belastingrecht IB.3.2.4.A.b. Zie ook 3.5.3. 
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1. Belastingplichtige is voor ten minste 5% houder van het geplaatste aandelenkapitaal van een 

vennootschap; 

2. Belastingplichtige heeft rechten om direct of indirect tot ten minste 5% van de geplaatste 

aandelen te verwerven; 

3. Belastingplichtige is houder van winstbewijzen die recht geven op ten minste 5% van de jaarwinst, 

dan wel 5% van de liquidatiewaarde; of 

4. Belastingplichtige is gerechtigd om ten minste 5% van de stemmen uit te brengen in een algemene 

ledenvergadering van een coöperatie.  

Art. 4.7, 4.10 en 4.11 Wet IB 2001 vergroten de kring van aanmerkelijkbelanghouders voor de Wet IB 2001. 

In paragraaf 3.4.2 wordt nader ingegaan op art. 4.7 Wet IB 2001. Op grond van art. 4.10 Wet IB 2001 is 

ook sprake van een aanmerkelijk belang als een belastingplichtige geen aanmerkelijk belang heeft, maar 

zijn partner of bloed- of aanverwant in de rechte lijn wel (meetrekregeling). Art. 4.11 Wet IB 2001 bepaalt 

kort gezegd dat er een fictief aanmerkelijk belang is als er aandelen of winstbewijzen tot het vermogen 

van belastingplichtige behoren die volgens de overige bepalingen van afdeling 4.3 Wet IB 2001 geen 

aanmerkelijk belang vormen en er een doorschuifregeling is toegepast. De wetgever geeft hiervoor als 

redenen dat er bij de verkrijgers anders liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan en dat een fictief 

aanmerkelijk belang alleen kan ontstaan vanuit een ‘echt’ aanmerkelijk belang.53 

Niet ieder aanmerkelijk belang in de zin van de Wet IB 2001 is een aanmerkelijk belang voor de BOR. In 

art. 35c, lid 1, sub c wordt een aanmerkelijk belang op grond van art. 4.10 Wet IB 2001 uitgesloten voor 

de toepassing van de BOR.54 Houders van een dergelijk aanmerkelijk belang bezitten immers niet zelf ten 

minste 5% van de aandelen, maar worden meegetrokken in het aanmerkelijkbelangregime omdat hun 

partner, of bloed-of aanverwanten in de rechte lijn, aanmerkelijkbelanghouder is. Hun behandeling als 

aanmerkelijkbelanghouder heeft voor de Wet IB 2001 slechts te maken met het voorkomen van 

misbruik.55 Daarnaast wordt een aanmerkelijk belang dat bestaat uit preferente aandelen slechts onder 

voorwaarden tot het ondernemingsvermogen gerekend. Deze voorwaarden staan vermeld in art. 35c, lid 

4, SW 1956. Deze voorwaarden houden in dat de preferente aandelen een voortzetting moeten vormen 

van een belang bestaande uit ‘gewone’ aandelen. Houders van preferente aandelen worden namelijk 

alleen als ondernemer gezien als de preferente aandelen een omzetting vormen van een belang dat de 

houder als ondernemer bij de onderneming van het lichaam hield.56  

Om een aanmerkelijk belang tot het ondernemingsvermogen te kunnen rekenen, moet het lichaam 

waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden een onderneming drijven of een medegerechtigdheid 

houden als bedoeld in respectievelijk art. 3.2 en 3.3, lid 1, sub a, Wet IB 2001. Wanneer een 

holdingvennootschap zelf geen onderneming of medegerechtigdheid drijft, maar een belang houdt in een 

                                                           
53 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 21 (NV).  
54 Art. 35c, lid 1, sub c SW 1956. 
55 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 21 (NV). In de literatuur wordt op deze redenering van de wetgever kritiek 
geuit. Zo meent Stevens, TFO 2010/25, par. 4.4.3.2, dat ook voor de BOR het familiebezit als aangrijpingspunt moet 
worden genomen. De Wijkerslooth-Lhoëst, WPNR 2010/6841, par. 3.7 meent dat bij een 
meetrekaanmerkelijkbelang dezelfde liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan als bij een fictief aanmerkelijk belang. 
Als voor de wetgever het liquiditeitsprobleem een reden is om een fictief aanmerkelijk belang wel onder de 
toepassing van de BOR te laten vallen, is het vreemd dat dit niet geldt voor een meetrekaanmerkelijkbelang. Zo 
ook Dijkstra, WFR 2011/725, par. 4.  
56 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 97 (NV). Zie verder 3.4.3. 
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dochtermaatschappij, kunnen de bezittingen en schulden van die dochtermaatschappij aan de 

houdstervennootschap worden toegerekend (art. 35c, lid 5, SW 1956).  

Uiteindelijk wordt de waarde van de vermogensbestanddelen die kunnen worden toegerekend aan de 

onderneming of aan de medegerechtigdheid van het lichaam als ondernemingsvermogen aangemerkt. 

Ook mag bij wijze van uitzondering maximaal 5% van de waarde van de vermogensbestanddelen die niet 

kunnen worden toegerekend aan de onderneming of medegerechtigdheid (het beleggingsvermogen) als 

ondernemingsvermogen worden aangemerkt. Paragraaf 3.4 gaat dieper in op aandelen als onderdeel van 

het ondernemingsvermogen.  

3.3.5 Ter beschikking gestelde onroerende zaken 
Tot slot worden onroerende zaken die bij de erflater of schenker vielen onder de 

terbeschikkingstellingsregeling van art. 3.92 Wet IB 2001 aangemerkt als ondernemingsvermogen. 

Voorwaarde hiervoor is wel dat de onroerende zaken door een rechtspersoon worden gebruikt in het 

kader van de onderneming die gedreven wordt en dat de verkrijger tegelijk met de onroerende goederen 

een aanmerkelijk belang verkrijgt zoals in paragraaf 3.3.4 is beschreven.  

3.4 Aandelen als ondernemingsvermogen 

3.4.1 Algemeen 
In paragraaf 3.3.4 is beschreven dat aandelen onderdeel van het ondernemingsvermogen vormen als die 

bij de erflater of schenker tot een aanmerkelijk belang behoorden en het lichaam waarop het belang 

betrekking heeft een onderneming drijft of medegerechtigdheid heeft. Omdat tracking stocks in deze 

thesis centraal staan, wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan op de verkrijging van aandelen die 

een aanmerkelijk belang vormen en wanneer deze tot het ondernemingsvermogen kunnen worden 

gerekend.  

Naast het houden van een aanmerkelijk belang op grond van art 4.6 Wet IB, is het mogelijk om een 

aanmerkelijk belang te houden op grond van art. 4.7 Wet IB 2001. Er is, op grond van art. 4.7 Wet IB 2001, 

sprake van een aanmerkelijk belang wanneer de erflater of schenker ten minste 5% van het geplaatste 

aandelenkapitaal van een bepaalde soort aandelen houdt. In paragraaf 3.4.2 wordt ingegaan op de vraag 

wanneer er sprake is van een soort aandelen. Vervolgens wordt de speciale positie van preferente 

aandelen in paragraaf 3.4.3 besproken. In paragraaf 3.4.4 wordt aandacht besteed aan 

houdsterstructuren en direct en indirect gehouden belangen.  

3.4.2 Soort aandelen 
Een aandelenbelang behoort tot het ondernemingsvermogen als zij een aanmerkelijk belang vormt. Zoals 

hierboven is beschreven, vormt een aandelenbelang op grond van art. 4.6 Wet IB 2001 een aanmerkelijk 

belang als de aandelen ten minste 5% van het totale geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Als 

uitzondering op deze hoofdregel bepaalt art. 4.7 Wet IB 2001 dat een aandeelhouder ook een 

aanmerkelijk belang houdt als hij aandeelhouder is van ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal 

van een soort aandelen. Een belang van minder dan 5% in het totale geplaatste aandelenkapitaal vormt 

dan toch een aanmerkelijk belang. De BOR is van toepassing op de verkrijging van een zodanig belang. Dit 

wordt een soort aanmerkelijkbelang benoemd.  

De vraag is wanneer er sprake is van een soort aandelen. Daarbij moet worden opgemerkt dat er in 

civieljuridische zin veel sneller sprake is van een soort aandelen dan in fiscale zin. De Hoge Raad heeft 
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voor de toepassing in fiscalibus in twee arresten van 16 december 2011 geoordeeld wanneer er sprake is 

van een soort aandelen. 57  De Hoge Raad oordeelt dat aandelen wanneer die een “bijzondere 

gerechtigdheid tot een vermogensbestanddeel of een reserve van de vennootschap (zoals het geval is bij 

letteraandelen met een eigen dividendreserve)” geven, een soort aandelen vormen.58 Tevens is er sprake 

van een soort aandelen als bedoeld in art. 4.7 Wet IB 2001 als het enige verschil tussen soorten aandelen 

ziet op de besluitvorming omtrent uitkeringen van winst of vermogen van de vennootschap.59  

3.4.3 Preferente aandelen 
Preferente aandelen zijn aandelen die specifieke rechten hebben ten opzichte van gewone aandelen. 

Preferente aandelen zijn er in veel verschillende vormen. Zo kan aan de houder van preferente aandelen 

een vast percentage dividend bij de winstverdeling of extra zeggenschap worden toegekend. De privileges 

die bij de preferente aandelen horen, worden vastgelegd in de statuten.  

In paragraaf 3.3.4 is reeds kort genoemd dat houders van preferente aandelen in beginsel worden 

vergeleken met beleggers. In de woorden van de wetgever zijn zij “kapitaalverschaffers, omdat zij feitelijk 

niets anders zijn dan financiers van de onderneming (in de BV).”60 De BOR zou in eerste instantie niet op 

hen van toepassing zijn, omdat er geen sprake zou zijn van een bedrijfsopvolging. Preferente aandelen 

worden daarom in beginsel niet tot het ondernemingsvermogen gerekend. Volgens de wetgever is dit 

echter anders als houders van preferente aandelen eerder als ondernemer betrokken waren bij de 

vennootschap en het preferente aandelenbelang als het ware een voortzetting vormt van hun eerdere 

gerechtigdheid als gewone aandeelhouder. 61  Dan zouden de preferente aandelen toch tot het 

ondernemingsvermogen gerekend moeten kunnen worden. Art. 35c, lid 4 SW 1956 schetst hiervoor een 

viertal voorwaarden: 

1. De preferente aandelen moeten een omzetting vormen van een door de erflater of schenker 

gehouden aanmerkelijk belang van gewone aandelen in de vennootschap (sub a). 

2. De omzetting moet gepaard zijn gegaan met de uitreiking van gewone aandelen aan de 

bedrijfsopvolger (sub b).  

3. Ten tijde van de omzetting moet de onderneming waar de aandelen op betrekking hadden een 

onderneming drijven of een medegerechtigdheid houden (sub c).  

4. De verkrijger van de preferente aandelen moet reeds voor ten minste 5% van het geplaatste 

kapitaal aandeelhouder zijn van gewone aandelen (sub d). Dat betekent dat de BOR alleen van 

toepassing is als de preferente aandelen worden verkregen door de bedrijfsopvolger. 

Deze wettelijke voorwaarden gelden ook voor indirect gehouden preferente aandelen. Dit wordt nader 

uitgewerkt in art. 8 Uitv.reg. S&E. In het Besluit Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling is 

                                                           
57 HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU8233, BNB 2012/80, m.nt. J.P. Boer en HR 16 december 2011, 
ECLI:NL:HR:2011:BN7252, BNB 2012/81, m.nt. J.P. Boer. 
58 In beide arresten r.o. 3.3.4.  
59 Idem. 
60 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 97 (NV). Zie ook Kamerstukken II 2008/09, 31930, 3, p. 43 (MvT) en 
Kamerstukken II 2009/10, 31930, 13, p. 24 (Nota n.a.v. nader verslag). 
61 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 97 (NV). 
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opgenomen na welke omzettingen de preferente aandelen ook tot het ondernemingsvermogen mogen 

worden gerekend.62 

Vanwege deze bijkomende voorwaarden voor het toepassen van de BOR is het belang om vast te stellen 

wanneer er sprake is van preferente aandelen. Er is geen wettelijke definitie voor. In de parlementaire 

geschiedenis doet de staatssecretaris over het begrip een aantal uitspraken. Op vragen naar de inhoud 

van het begrip antwoordt de staatssecretaris allereerst dat moet worden aangesloten bij de uitleg die 

daarvan in het spraakgebruik wordt gegeven.63 Het zou daarbij gaan om aandelen die alleen recht geven 

op een, al dan niet cumulatief, vast dividend, en niet op de waardevermeerdering van de aandelen. 

Aandelen die juridisch gezien preferent worden genoemd, bijvoorbeeld doordat zij bijzondere 

stemrechten hebben, kwalificeren niet automatisch als preferente aandelen als bedoeld in art. 35c, lid 4 

SW 1956. Verder merkt de staatssecretaris op dat aandelen niet als preferent aangemerkt kunnen worden 

zolang ze volledig delen in de winstreserves en liquidatieopbrengsten van een vennootschap. Elke vorm 

die hiervan afwijkt, kan eventueel worden aangemerkt als preferent aandeel.64  

Op basis van deze uitspraken wordt dus slechts voor de twee meest extreme gevallen duidelijk of 

aandelen preferent zijn of niet. Aandelen die alleen recht geven op een, al dan niet cumulatief, vast 

dividend en niet op de waardevermeerdering zijn in ieder geval preferente aandelen. Aandelen die 

volledig delen in de winstreserves en liquidatieopbrengsten zijn in ieder geval geen preferente aandelen. 

Voor alle tussenvormen, die qua winstrechten tussen deze twee extremen inzitten, is het onduidelijk hoe 

zij gekwalificeerd moeten worden.  

Er is dus veel ruimte voor interpretatie. In een publicatie van een standpuntbepaling in 2015 stelt de 

Belastingdienst zich op het standpunt dat de wetgever een ruime uitleg van het begrip ‘preferente 

aandelen’ heeft beoogd. 65  In de literatuur laten verschillende auteurs zich uit over de vraag welke 

tussenvormen als preferente aandelen kwalificeren. Zo zijn bijvoorbeeld volgens De Beer & Overduin 

aandelen die eerst recht geven op een primaire dividendvergoeding en vervolgens op een verdeling van 

de overwinst naar rato van het aandelenbelang geen preferente aandelen.66 Volgens Van der Kroon 

zouden letteraandelen met een verschillend nominaal kapitaal, en dus een verschillende 

winstgerechtigdheid, niet als preferente aandelen moeten worden gekwalificeerd, ook niet als deze een 

eigen agio- of dividendreserve hebben.67 Ganzeveld & Van Gijlswijk zijn van mening dat een aandeel 

waarop agio is gestort niet zou moeten worden aangemerkt als preferent. 68  Zo lang er echter geen 

jurisprudentie op dit gebied is, kan er geen duidelijkheid worden verschaft.  

3.4.4 Direct en indirect gehouden aanmerkelijk belang 
Aandelen in een vennootschap kunnen direct of indirect worden gehouden. Direct gehouden aandelen 

zijn aandelen in een vennootschap die direct door een natuurlijk persoon worden gehouden. Indirect 

                                                           
62 Besluit van de Staatssecretaris van Financiën 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M, Stcrt. 2013, 2175 
geactualiseerd per 16 november 2015, BLKB2015/1346M, Stcrt. 2015, 41921, par. 3.9. Zie ook Vakstudie 
Successiewet, art. 35c SW 1956, aant. 7. 
63 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 101 (NV). 
64 Kamerstukken II 2009/10, 31930, 13, p. 25 (Nota n.a.v. nader verslag).  
65 Zuiderwijk, KWEP 2015/20, par. 4, alwaar wordt verwezen naar FutD 2015-1308, Fida 20153457. 
66 De Beer & Overduin, PE-Tijdschrift 2017, nr. 1, p. 9. 
67 Van der Kroon, WFR 2012/1110, par. 2.1. 
68 Ganzeveld & Van Gijlswijk, PE-Tijdschrift 2015/2, par. 3.1.  
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gehouden aandelen zijn aandelen in een vennootschap, die met behulp van een holding uiteindelijk door 

een natuurlijk persoon worden gehouden. 

Het is reeds opgemerkt dat bij de verkrijging van een aanmerkelijk belang de BOR alleen van toepassing 

is als de vennootschap ook een onderneming drijft als bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001. Een 

holdingvennootschap, die slechts aandelen houdt in een andere vennootschap drijft in beginsel niet een 

zodanige onderneming, ook niet als de vennootschap waarvan de aandelen worden gehouden wel een 

zodanige onderneming drijft en daarmee een werkmaatschappij vormt. De BOR zou dan dus niet van 

toepassing zijn op de verkrijging van aandelen in een dergelijke holding. Dat zou betekenen dat direct en 

indirect gehouden aandelen verschillend behandeld zouden worden. Dit heeft de wetgever onwenselijk 

geacht. Daarom is in art. 35c, lid 5 SW 1956 bepaalt dat bezittingen en schulden van een 

dochtermaatschappij in twee situaties kunnen worden toegerekend aan de holding.  

De eerste situatie waarin kan worden toegerekend, is wanneer de erflater of schenker een indirect 

aanmerkelijk belang houdt in de dochtermaatschappij. Er moet dus indirect ten minste 5% van de 

aandelen in de dochtermaatschappij worden gehouden. Dit is volgens sommige auteurs een objectief 

criterium. Het zou daarom niet moeten worden ingevuld aan de hand van een economische benadering 

op basis van de winstrechten.69 Albert is daarentegen van mening dat de wetgever de deur op een kier 

laat voor een dergelijke economische benadering.70 Hoogeveen & Lindenhof delen deze mening niet.71 Er 

kan ook indirect een soort aanmerkelijk belang worden gehouden. De literatuur laat zien dat dit tot veel 

onduidelijkheid kan leiden.72  

De tweede situatie is dat de erflater of schenker minder dan 5% doch ten minste 0,5% van de aandelen 

indirect houdt. Dit aandelenbelang moet een indirect aanmerkelijk belang vormen dat is verwaterd door 

vererving, overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of schenking. De dochtervennootschap moest 

direct voorafgaande aan de verwatering van het indirecte belang een onderneming drijven.73  

De omvang van het ondernemingsvermogen moet worden vastgesteld op het niveau van de holding nadat 

de toerekening heeft plaatsgevonden. De toerekening vindt plaats op basis van de waarde in het 

economische verkeer van de aandelen van de dochtermaatschappij. Wanneer een holding in meerdere 

dochtermaatschappijen aandelen hield en de onderneming van tenminste één werkmaatschappij aan de 

holding kon worden toegerekend, konden ook de andere aandelenbelangen tot het 

ondernemingsvermogen gerekend worden, aldus de Hoge Raad. 74  De wetgever achtte dit echter 

onwenselijk. Het nieuwe art. 35c, lid 6 SW 1956 maakt het, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016, 

onmogelijk om een belang in een ander lichaam tot het ondernemingsvermogen van de holding te 

rekenen.  

                                                           
69 Hoogeveen & Lindenhof, MBB 2017/10-03, par. 3.2 t/m 3.4, p. 326-327 en Ganzeveld, NTFR 2013/2431, par. 4.  
70 Albert, WFR 2017/121, par. 6.3. 
71 Hoogeveen & Lindenhof, MBB 2017/10-03, par. 4.3, p. 330-331. 
72 Zie onder andere Van der Kroon, WFR 2012/1110, par. 3.1, Ganzeveld, NTFR 2013/2431, par. 4, Albert, WFR 
2017/121, par. 6 en Hoogeveen & Lindenhof, MBB 2017/10-03, par. 4.3, p. 330-331. 
73 Art. 35c, lid 5, aanhef en sub b, SW 1956.  
74 HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:705, BNB 2016/167, m.nt. Van Vijfeijken. 
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3.5 Artikel 35d SW 1956: bezitstermijn 

3.5.1 Algemeen 
Volgens art. 35b, lid 5, SW 1956 is er alleen sprake van een bedrijfsopvolging als de erflater of schenker 

heeft voldaan aan de bezitstermijn. De bezitstermijn vloeit voort uit de eis dat de erflater of schenker voor 

een bepaalde tijd ondernemer moet zijn geweest. Anders is er immers geen sprake van een reële 

bedrijfsoverdracht. De bezitstermijn is uitgewerkt in art. 35d SW 1956. Dit artikel bepaalt dat er sprake is 

van een erflater of schenker als bedoeld in art. 35b, lid 5, SW 1956 als een erflater gedurende een periode 

van één jaar en een schenker gedurende een periode van vijf jaar: 

a. ondernemer was als bedoeld in art. 3.4 of 3.5 Wet IB 2001 met betrekking tot de geschonken of 

vererfde IB-onderneming (IB-ondernemer); 

b. medegerechtigde was als bedoeld in art. 3.3, lid 1, sub a, Wet IB 2001 met betrekking tot de 

geschonken of vererfde medegerechtigdheid; 

c. aanmerkelijkbelanghouder was van de vermogensbestanddelen, bedoeld in art. 35c, lid 1, sub c, 

SW 1956 en de vennootschap waar de geschonken of vererfde aandelen betrekking op hebben 

gedurende deze periode een onderneming dreef; 

d. een resultaat uit een terbeschikkingstelling genoot, bedoeld in art. 35c, lid 1, sub d, SW 1956 en 

de betreffende onroerende zaak gedurende deze periode dienstbaar was aan de onderneming.  

In art. 9 Uitv.reg. S&E worden nadere regels gesteld voor bijzondere gevallen. In hoofdstuk 5 wordt nader 

uitgewerkt wat de bezitstermijn betekent voor tracking stocks. Hieronder worden de categorieën van art. 

35d, lid 1, SW 1956 nader toegelicht.  

3.5.2 IB-ondernemer 
Een IB-ondernemer is volgens art. 3.4 Wet IB 2001 een belastingplichtige voor wiens rekening een 

objectieve onderneming wordt gedreven. 75  Ook is hij rechtstreeks verbonden voor verbintenissen 

betreffende die onderneming. Voor de toepassing van de BOR wordt verwezen naar art. 3.4 Wet IB 2001. 

Wanneer iemand dus een IB-ondernemer is, is hij ook ondernemer voor de BOR. Bij zowel de erflater of 

schenker als bij de verkrijger moet getoetst worden of aan art. 3.4 Wet IB 2001 wordt voldaan. Immers, 

zowel de erflater of schenker als de verkrijger moeten als ondernemer kwalificeren.  

3.5.3 Medegerechtigde 
Medegerechtigden houden een medegerechtigdheid. Zij zijn volgens art. 3.3, lid 1, sub a, Wet IB 2001 

belastingplichtigen die anders dan als ondernemer of aandeelhouder gerechtigd zijn tot de winst van een 

of meer ondernemingen. Het zijn dus personen die deelhebben aan het vermogen van de onderneming, 

maar die niet verbonden zijn voor de ondernemingsverbintenissen. Dat zou ze immers een ondernemer 

in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001 maken.76 Medegerechtigden zijn voornamelijk commanditaire vennoten 

in een CV of stille maten in een maatschap. Overigens betekent dit niet dat iedere commanditaire vennoot 

een medegerechtigde is. Commanditaire vennoten in een open CV moeten namelijk fiscaal gezien als 

aandeelhouder worden aangemerkt.77 

                                                           
75 Paragraaf 3.2.3 gaat nader in op het begrip ‘objectieve onderneming’. 
76 Van Kempen, Cursus Belastingrecht IB.3.2.4.A.b, onder ‘Algemeen’.  
77 Van Kempen, Cursus Belastingrecht IB.3.2.4.A.b, onder ‘Anders dan als aandeelhouder’.  
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Voor de toepassing van de BOR worden medegerechtigden in beginsel niet als ondernemer aangemerkt.78 

Volgens de wetgever zijn zij veel meer te vergelijken met een belegger. Dit is slechts anders als de 

medegerechtigdheid een rechtstreekse voortzetting vormt van een IB-onderneming.79 

3.5.4 Aanmerkelijkbelanghouder 
Een aanmerkelijkbelanghouder is erflater of schenker als hij vermogensbestanddelen hield die op basis 

van art. 35c, lid 1, sub c, SW 1956 tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Dat betekent dat hij 

vermogensbestanddelen moet hebben gehouden die op basis van afdeling 4.3 Wet IB 2001 tot een 

aanmerkelijk belang worden gerekend, met uitzondering van art. 4.10 Wet IB 2001. 80  De 

aanmerkelijkbelanghouder wordt hierdoor als ondernemer aangemerkt.  

Zoals eerder opgemerkt is niet iedere aanmerkelijkbelanghouder vergelijkbaar met een ondernemer. 

Over houders van een aanmerkelijk belang dat bestaat uit preferente aandelen is reeds opgemerkt dat zij 

alleen te vergelijken zijn met ondernemers als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zij moeten 

voorheen als ondernemer bij de objectieve onderneming (in de vennootschap) betrokken zijn geweest en 

de preferente aandelen moeten een voortzetting vormen van een eerdere gerechtigdheid als gewone 

aanmerkelijkbelanghouder. De preferente aandelen moeten bovendien worden verkregen door de 

bedrijfsopvolger.81 

3.5.5 Resultaatgenieter 
De laatste categorie die wordt genoemd is die van erflater of schenker die een onroerende zaak ter 

beschikking heeft gesteld aan de onderneming van het lichaam, zoals bedoeld in art. 35c, lid 1, sub d, SW 

1956. Dit is dus een erflater of schenker die een onroerende zaak, al dan niet tegen vergoeding, ter 

beschikking heeft gesteld aan een vennootschap waarin hij of een met hem verbonden persoon een 

aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in afdeling 4.3 Wet IB 2001.82  

3.6 Artikel 35e SW 1956: voortzettingsvereiste 
Art. 35e SW 1956 beschrijft wanneer een verkrijger aan het voortzettingsvereiste heeft voldaan. Het 

voortzettingsvereiste vloeit voort uit de eis dat de verkrijger ook ondernemer moet zijn en de 

onderneming enige tijd moet voortzetten. Alleen dan is er immers sprake van een reële bedrijfsoverdracht. 

De verkrijger moet de onderneming voortzetten voor een periode van vijf jaren na de verkrijging. Dat 

betekent het volgende. 

a. Ingeval van een IB-onderneming mag de verkrijger niet ophouden om winst uit deze onderneming 

te genieten. Ook mag hij geen winst gaan genieten uit hoofde van een medegerechtigdheid in 

dezelfde onderneming. 

b. Ingeval van een medegerechtigdheid mag de verkrijger niet ophouden om winst uit deze 

medegerechtigdheid te genieten. 

                                                           
78 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 3, p. 43 (MvT), Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 97 (NV), Kamerstukken II 
2009/10, 31930, 13, p. 24 (Nota n.a.v. nader verslag) en Kamerstukken I 2009/10, 31930, F, p. 8 (Nadere Memorie 
van Antwoord). 
79 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 97 (NV). 
80 Zie 3.3.4. 
81 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 97 (NV). Zie 3.4.3. 
82 Art. 3.92 Wet IB 2001. 
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c. Ingeval van een verkrijging van aandelen mag de verkrijger deze niet vervreemden, deze niet 

omzetten in preferente aandelen of op een andere wijze de aanspraak van de verkregen 

vermogensbestanddelen op toekomstige winsten of waardeontwikkelingen beperken. Tevens 

geldt dat de vennootschap de onderneming gedurende de vijf jaren moet voortzetten. 

d. Ingeval van een ter beschikking gestelde onroerende zaak mag de verkrijger niet mag stoppen 

met deze terbeschikkingstelling. Gedurende de periode van vijf jaren mag de onroerende zaak 

niet ophouden met dienstbaar zijn aan de onderneming.  

De vrijstellingen van art. 35b SW 1956 zijn voorwaardelijk, omdat de verkrijger na het toepassen van de 

vrijstellingen nog aan het voortzettingsvereiste moet voldoen. Wanneer een van de hierboven genoemde 

gebeurtenissen plaatsvindt, is niet voldaan aan het voortzettingsvereiste. Dat heeft tot gevolg dat de BOR 

wordt teruggenomen. Dit gebeurt naar rato. Dat betekent dat de BOR bijvoorbeeld voor 50% wordt 

teruggenomen als een vennootschap de door haar gedreven onderneming voor 50% staakt. 

In art. 10 Uitv.reg. S&E worden nadere regels gesteld die bepalen welke gebeurtenissen geen strijd 

opleveren met het voortzettingsvereiste.  

Met betrekking tot tracking stocks betekent dit dat tijdens de voortzettingstermijn de aanspraak van de 

tracking stocks op winst of waardeontwikkelingen niet beperkt mag worden. In hoofdstuk 5 wordt nader 

ingegaan op de behandeling van de tracking stocks voor de toepassing van de BOR en specifiek hoe het 

voortzettingsvereiste uitwerkt voor tracking stocks.  

3.7 Tussenconclusie 
De BOR voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van een verkrijging van ondernemingsvermogen. De 

voorwaardelijke vrijstelling bedraagt 100% voor zover de waarde van de objectieve onderneming de 

drempelwaarde niet overschrijdt. Voor zover de waarde van de objectieve onderneming de 

drempelwaarde overschrijdt, is deze waarde voor 83% vrijgesteld.  

De vrijstelling ziet enkel op de verkrijging van ondernemingsvermogen. In art. 35c, lid 1 SW wordt bepaald 

welke vermogensbestanddelen tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Aandelen worden 

alleen tot het ondernemingsvermogen gerekend als zij een aanmerkelijk belang vormen. Dat kan een 

‘gewoon’ aanmerkelijk belang zijn, een soort aanmerkelijk belang op grond van art. 4.7 Wet IB 2001 of 

een fictief aanmerkelijk belang op grond van art. 4.11 Wet IB 2001.  

Preferente aandelen behoren in beginsel niet tot het ondernemingsvermogen. Dit is slechts anders als zij 

voldoen aan de voorwaarden van art. 35c, lid 4 SW 1956. Op basis van de wet en de parlementaire 

geschiedenis is slechts in twee uiterste gevallen duidelijk of sprake is van preferente aandelen. Zo zijn 

aandelen die alleen recht geven op een, al dan niet cumulatief, vast dividend in ieder geval preferente 

aandelen. Aandelen die volledig delen in de winstreserves en liquidatieopbrengsten van een 

vennootschap zijn in ieder geval geen preferente aandelen. Voor alle vormen hier tussenin blijft het 

onduidelijk wanneer sprake is van preferente aandelen. 

De BOR kan ook van toepassing zijn op een verkrijging van aandelen die een indirect aanmerkelijk belang 

vormen in een werkmaatschappij. Het vermogen van de werkmaatschappij wordt dan toegerekend aan 

de holding en vervolgens wordt bekeken welke vermogensbestanddelen tot het ondernemingsvermogen 

gerekend kunnen worden.  
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Er is pas sprake van een bedrijfsoverdracht als wordt voldaan aan de bezitstermijn van art. 35d SW 1956 

en de voortzettingstermijn van art. 35e SW 1956. De bezitstermijn houdt in dat een ondernemer, of een 

daaraan gelijkgestelde belastingplichtige, gedurende één jaar, onderscheidenlijk vijf jaren de 

onderneming moest drijven of de aandelen moest houden. Het voortzettingsvereiste bevat de 

voorwaarde dat de onderneming gedurende een periode van vijf jaren moet worden voortgezet.   

Alvorens in te gaan op de toepassing van de BOR op een verkrijging van tracking stocks, wordt in het 

volgende hoofdstuk eerst geschetst wat tracking stocks zijn.  
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4.   Tracking stocks 
4.1 Inleiding 
De behandeling van tracking stocks binnen de BOR staat in deze thesis centraal. Na de beschrijving van 

de BOR in het vorige hoofdstuk, zal dit hoofdstuk zich toeleggen op een beschrijving van tracking stocks. 

Daartoe worden enerzijds de juridische aspecten van tracking stocks beschreven (paragraaf 4.2) en 

anderzijds de economische (paragraaf 4.3). Het hoofdstuk sluit af met een tussenconclusie (paragraaf 

4.4). 

4.2 Tracking stocks in civielrechtelijke zin 

4.2.1 Aandelen in het algemeen 
Een aandeel is een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. De verdeling van het 

maatschappelijk kapitaal in aandelen is vastgelegd in de statuten (art. 2:79 BW). Een aandeel 

vertegenwoordigt in de kern een lidmaatschapsverhouding tussen de houder van het aandeel en de 

vennootschap. 83  De rechten en plichten van de aandeelhouder en de vennootschap in deze 

lidmaatschapsverhouding worden vastgesteld door de wet, statuten, aandeelhoudersovereenkomst, 

codes en eventuele andere overeenkomsten.84 Onder de plicht van de aandeelhouder valt het volstorten 

van minimaal de nominale waarde van het aandeel (art. 2:80 en 2:191 BW). De rechten van de 

aandeelhouder bevinden zich op het vlak van uitkering van winst of reserves en op het vlak van 

zeggenschap. Wanneer geen van deze rechten aanwezig is, kan niet worden gesproken van een aandeel 

(art. 2:190 BW).  

De statuten kunnen onderscheid maken in verschillende soorten aandelen, volgens art. 2:67 en 2:178 BW. 

Aan de verschillende soorten kunnen verschillende winstrechten, benoemingsrechten, 

zeggenschapsrechten, aanbiedingsvereisten etc. kleven.85 Er moet onderscheid gemaakt worden tussen 

aandelen van bepaalde soort en aandelen met een bepaalde aanduiding. Met de invoering van de Wet 

Flex-BV 86  in 2012 kunnen binnen een BV ook aan aandelen met een bepaalde aanduiding 

eerdergenoemde rechten worden toegekend, zonder dat een nieuwe soort hoeft te worden gecreëerd. 

Houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding hebben op grond van art. 2:189a BW ook 

recht op een eigen vergadering van aandeelhouders. Onderscheid tussen aandelen van een bepaalde 

soort of aanduiding wordt vaak aangebracht aan de hand van letters. Daarom worden deze aandelen ook 

wel letteraandelen genoemd.87  

Hoewel er dus civielrechtelijk een verschil is tussen aandelen van een bepaalde soort of aandelen met een 

bepaalde aanduiding binnen een soort, lijkt dit verschil geen effect te hebben op de soortbenadering bij 

het vaststellen van een aanmerkelijk belang. Zoals beschreven in paragraaf 3.4.2 heeft de Hoge Raad 

bepaald dat er sprake is van een soort aandelen wanneer er een bijzondere gerechtigdheid is tot een 

                                                           
83 Asser/Van Soolinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/50. 
84 Asser/Van Soolinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/260. 
85 Asser/Van Soolinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/305. 
86 Kamerstukken I 2009/10, 31058, A (Gewijzigd voorstel van wet), aangenomen op 12 juni 2012, Handelingen I 
2011/12, 32, item 2.  
87 Asser/Van Soolinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/316. 
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vermogensbestanddeel of reserve van een vennootschap. Tevens is er sprake van een soort aandelen 

wanneer er tussen verschillende soorten uitsluitend een verschil bestaat in zeggenschap bij de 

besluitvorming over uitkeringen van winst of vermogen. Volgens de staatssecretaris staat deze maatstaf 

niet in de weg aan de civielrechtelijke flexibiliteit die thans bestaat vanwege de mogelijkheid om binnen 

een soort aandelen met een bepaalde aanduiding te creëren. 88  Dat betekent dat aandelen met een 

bepaalde aanduiding civielrechtelijk tot één soort kunnen behoren, maar dat er voor de 

aanmerkelijkbelangregeling sprake kan zijn van verschillende soorten. 

4.2.2 Tracking stocks in het bijzonder 
Tracking stocks zijn aandelen in de zin van art. 2:79 en 2:190 BW waaraan bijzondere uitkeringsrechten 

van winst en vermogen zijn toegekend. Zij vormen civielrechtelijk een bepaalde soort aandelen of 

aandelen met een bepaalde aanduiding. Tracking stocks geven de houder daarvan een gerechtigdheid tot 

de winst en/of liquidatie-uitkering van specifieke vermogensbestanddelen. Vaak vormen deze 

vermogensbestanddelen een onderneming of divisie binnen de vennootschap (hierna: bedrijfsonderdeel), 

maar er zijn tal van varianten mogelijk. Zo is het ook mogelijk om tracking stocks te houden die zien op 

bijvoorbeeld al het ondernemingsvermogen of een specifieke vordering. 89  In de statuten moet 

beschreven staan welke vermogensbestanddelen door de aandelen gevolgd worden. Wanneer de tracking 

stocks zien op één specifiek vermogensbestanddeel, moet dit precies omschreven worden. Als de tracking 

stocks echter zien op het gehele ondernemingsvermogen, kan in de statuten worden volstaan met deze 

omschrijving. De overige aandelen, die de overige vermogensbestanddelen volgen, worden dan 

nevenaandelen genoemd. 

De uitgifte van tracking stocks kan op een aantal manieren plaatsvinden. De meest eenvoudige methode 

is om direct bij oprichting tracking stocks uit te geven. Op ieder later moment moet namelijk rekening 

worden gehouden met de reeds uitgegeven aandelen, die van oorsprong zien op alle 

vermogensbestanddelen. Wanneer er reeds aandelen uitgegeven zijn, zijn er twee verschillende 

mogelijkheden om tracking stocks uit te geven:90  

1. Alle reeds uitgegeven aandelen worden door de vennootschap ingekocht en er worden twee 

nieuwe soorten aandelen (namelijk tracking stocks en nevenaandelen) uitgegeven. 

2. Middels een statutenwijziging worden de oorspronkelijke aandelen geconverteerd in 

nevenaandelen die zien op alle overige bedrijfsonderdelen. Er worden tracking stocks nieuw 

uitgegeven die zien op specifieke bedrijfsonderdelen.  

Tracking stocks worden getypeerd door de bijzondere uitkeringsrechten. Naast de uitkeringsrechten 

kunnen ook bijzondere zeggenschapsrechten aan de aandelen worden toegekend. Bij een NV wordt de 

zeggenschap bepaald door de nominale waarde.91 Tracking stocks kunnen meer of minder stemrechten 

toegewezen krijgen op basis van hun nominale waarde ten opzichte van de nevenaandelen. Bij een BV is 

                                                           
88 Kamerstukken I 2011/12, 31058 & 32426, C, p. 3 (MvA). 
89 Asser/Van Soolinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/316 en Van Sonderen & Van den Berg, Ondernemingsrecht 
2004/74, par. 1. 
90 Groenewald, Ondernemingsrecht 2004/70, par. 3.a. 
91 Art. 2:118 BW. 
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het mogelijk om stemrecht per aandelensoort in de statuten vast te leggen. Het is zelfs mogelijk om geen 

stemrecht aan aandelen, tracking stocks daaronder begrepen, toe te kennen.92 

4.3 Economische aspecten van tracking stocks 
Tracking stocks zijn dus aandelen die zien op een specifiek bedrijfsonderdeel van een vennootschap. Het 

uitgeven van tracking stocks betekent dat investeerders een belang in een onderdeel van een 

vennootschap kunnen nemen, zonder dat dit bedrijfsonderdeel als juridische entiteit wordt afgesplitst.93 

Dat kan voor zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde vennootschappen verschillende 

economische voordelen hebben.94  

Voor zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde vennootschappen is er een groot 

financieringsvoordeel. 95  Het kan voor investeerders aantrekkelijker zijn om in een specifiek 

bedrijfsonderdeel te investeren dan in de gehele vennootschap, bijvoorbeeld wanneer er grote winsten 

van dat bedrijfsonderdeel verwacht worden. Daarnaast kan een nieuwe groep investeerders aangeboord 

worden, bijvoorbeeld door de tracking stocks te verkopen als ‘groen alternatief’ wanneer in specifieke 

duurzame technieken wordt geïnvesteerd. Voor beursgenoteerde ondernemingen zal ook de 

aandeelhouderswaarde toenemen, doordat aandelen in losse onderdelen op de beurs vaak meer waard 

zijn dan het geheel.96 Een ander voordeel is dat de winstuitkeringen hoger kunnen uitvallen doordat het 

bedrijfsonderdeel lagere overheadkosten heeft. De overheadkosten, zoals kosten op het gebied van 

marketing of infrastructuur, worden door de gehele vennootschap gedragen. Dit levert synergie- en 

efficiencyresultaten op, die een positief effect hebben op de winstgevendheid van het gevolgde 

bedrijfsonderdeel. 97  Een derde voordeel is dat tracking stocks, of opties op tracking stocks, kunnen 

worden gebruikt in de beloningsstructuur van werknemers. Het kan een positieve stimulans zijn om 

werknemers te belonen met tracking stocks die zien op het bedrijfsonderdeel waar zij werkzaam zijn.98  

Er is echter ook een aantal punten waarop gelet moet worden bij het uitgeven van tracking stocks. 

Allereerst moet er rekening worden gehouden met de complexe structuur die ontstaat. De administratie 

moet anders ingericht worden om de winsten van het gevolgde bedrijfsonderdeel te kunnen 

onderscheiden van de rest van de vennootschap. Ook de structuur van zeggenschap wordt ingewikkeld. 

Het is mogelijk dat aandeelhouders van de overige bedrijfsonderdelen beslissingen nemen die 

onwenselijk zijn voor de aandeelhouders van de tracking stocks.99 Dit hangt allemaal samen met de 

zeggenschapsrechten die aan de tracking stocks zijn toebedeeld.100  

                                                           
92 Art. 2:228 BW, en dan in het bijzonder het vijfde lid. 
93 Liem & Ex, Ondernemingsrecht 2000/313, par. 1.  
94 Hieronder worden alleen de meest in het oog springende voordelen genoemd. Zie voor een uitgebreider 
overzicht Liem & Ex, Ondernemingsrecht 2000/313, par. 3 en Groenewald, Ondernemingsrecht 2004/70, par. 2.b. 
95 Liem & Ex, Ondernemingsrecht 2000/313, par. 3 en Groenewald, Ondernemingsrecht 2004/70, par. 2.b.iv. 
96 Dit verschijnsel wordt ook wel de ‘conglomerate discount rate’ genoemd, Groenewald, Ondernemingsrecht 
2004/70, par. 2.b.i. Zie verder bijvoorbeeld M. Ammann, ‘Is there really no conglomerate discount?’, Journal of 
Business Finance & Accounting, 2012, vol. 39 Issue 1/2, p. 264-288. 
97 Liem & Ex, Ondernemingsrecht 2000/313, par. 3 en Groenewald, Ondernemingsrecht 2004/70, par. 2.b.ii. 
98 Liem & Ex, Ondernemingsrecht 2000/313, par. 3 en Groenewald, Ondernemingsrecht 2004/70, par. 2.b.iii.  
99 Liem & Ex, Ondernemingsrecht 2000/313, par. 3. 
100 Zie 4.2.2. 
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Een tweede punt van aandacht is dat de uitkering van winst op tracking stocks gebonden is aan de 

bedrijfsresultaten van de gehele vennootschap. Als gevolg van art. 2:105, lid 2 en 2:216, lid 2 BW kan de 

vennootschap niet zomaar winst uitkeren. Bij een NV kan alleen winst worden uitgekeerd wanneer het 

eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde kapitaal, vermeerderd met de gebonden 

reserves.101 Bij een BV kan winst alleen worden uitgekeerd na een goedkeuring van de bestuurders. Deze 

bestuurders mogen geen goedkeuringsbesluit geven als zij weten of redelijkerwijs behoren te voorzien 

dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare 

schulden. Dit heeft tot gevolg dat in zijn geheel geen winst uit kan worden gekeerd als de resultaten van 

de gehele vennootschap te slecht zijn. Dat raakt ook de tracking stock-houders. De resultaten van de 

andere bedrijfsonderdelen zijn dus van invloed op de mogelijkheid tot uitkering van winst van het 

gevolgde bedrijfsonderdeel.102  

4.4 Tussenconclusie 
Tracking stocks zijn aandelen van een bepaalde soort of met een bepaalde aanduiding met gerechtigdheid 

tot uitkeringen van winst of vermogen van een specifiek bedrijfsonderdeel. Tracking stocks ontstaan door 

uitgifte bij oprichting, of door uitgifte na oprichting waarbij tegelijkertijd conversie van oorspronkelijke 

aandelen in nevenaandelen plaatsvindt. Zeggenschapsrechten kunnen op verschillende manieren aan de 

aandelen worden toegekend, waarbij het voor een BV mogelijk is om geen stemrechten aan de aandelen 

toe te kennen.  

Tracking stocks zijn vanuit economisch perspectief voornamelijk interessant in financieringsstructuren. Zo 

kunnen ze als instrument gebruikt worden om extra investeringen aan te trekken wanneer er hoge 

winstverwachtingen zijn bij een specifiek bedrijfsonderdeel. Wel moet rekening worden gehouden met 

de complexe structuur die ontstaat. Ook moet rekening worden gehouden met een mogelijke beperking 

met betrekking tot de winstuitkeringen op de tracking stocks als de overige bedrijfsonderdelen verlies 

maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Dit wordt ook wel de balanstest genoemd, zie Asser/Van Soolinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/197-203. 
102 Groenewald, Ondernemingsrecht 2004/70, par. 3.b. 
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5.  Tracking stocks en de BOR: stand van 
zaken 

5.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat tracking stocks aandelen zijn die bijvoorbeeld specifieke 

vermogensbestanddelen of al het ondernemingsvermogen kunnen volgen. Van deze eigenschap van 

tracking stocks kan gebruik worden gemaakt in een bedrijfsopvolgingsstructuur, bijvoorbeeld wanneer er 

meerdere verkrijgers zijn waarvan één de bedrijfsopvolger is en de rest niet-bedrijfsopvolger.  

In deze situaties is het onwenselijk dat de niet-bedrijfsopvolgers zeggenschapsrechten verkrijgen in de 

vennootschap. Hiervoor zijn meerdere oplossingen mogelijk. Ten eerste kan de vennootschap aan de niet-

bedrijfsopvolgers certificaten of stemrechtloze aandelen uitgegeven. Dat betekent echter ook dat de niet-

bedrijfsopvolgers meedelen in de resultaten en waardeontwikkeling van de vennootschap, hetgeen niet 

altijd wenselijk is. Een tweede mogelijkheid is dat alle aandelen overgaan op de bedrijfsopvolger, die 

vervolgens een overbedelingsschuld krijgt jegens de niet-bedrijfsopvolgers voor de grootte van hun 

(erf)deel in de overdracht. De niet-bedrijfsopvolgers verkrijgen zo geen aandelen in de vennootschap en 

hebben ook geen recht op latere resultaten en waardevermeerderingen.103 Een derde mogelijkheid is een 

juridische splitsing van de vennootschap, waarbij al het ondernemingsvermogen aan de ene 

vennootschap wordt toebedeeld en al het beleggingsvermogen aan de andere vennootschap. De 

bedrijfsopvolger verkrijgt dan de vennootschap met al het ondernemingsvermogen en de niet-

bedrijfsopvolger de vennootschap met het beleggingsvermogen. 

Een vierde oplossing is het gebruik van tracking stocks. De aandelen worden omgezet in twee soorten, A 

en B, waarbij de aandelen A alleen betrekking hebben op het ondernemingsvermogen en de aandelen B 

op alleen het beleggingsvermogen. De aandelen A worden dan verworven door de bedrijfsopvolger en de 

aandelen B door de niet-bedrijfsopvolger. De niet-bedrijfsopvolger krijgt een onderbedelingsvordering op 

de bedrijfsopvolger voor het verschil in waarde tussen de soorten tracking stocks. De totale verkrijgingen 

van de bedrijfsopvolger en de niet-bedrijfsopvolger zijn dan gelijk. De niet-bedrijfsopvolger heeft geen 

zeggenschap over de objectieve onderneming, en geen recht op de winstuitkeringen en eventuele 

waardevermeerdering die daarop betrekking hebben.104 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de BOR op een verkrijging van tracking stocks 

moet worden toegepast. De BOR is van toepassing op een aanmerkelijk belang dat tot het 

ondernemingsvermogen wordt gerekend. Daarom wordt allereerst beschreven wanneer een belang dat 

bestaat uit tracking stocks een aanmerkelijk belang vormt, als bedoeld in afdeling 4.3 Wet IB 2001 

(paragraaf 5.2). Hierna wordt beschreven wanneer tracking stocks tot het ondernemingsvermogen, als 

bedoeld in art. 35c, lid 1, sub c, SW 1956 worden gerekend (paragraaf 5.3). Vervolgens wordt beschreven 

of tracking stocks zouden kunnen kwalificeren als preferente aandelen waar de voorwaarden van art. 35c, 

lid 4 SW 1956 op van toepassing zijn (paragraaf 5.4). Voor het berekenen van de omvang van de 

vrijstellingen moet het ondernemingsvermogen worden toegerekend aan de tracking stocks. Er wordt 

                                                           
103 Zie voor een voorbeeld van een dergelijke situatie De Beer & De Jong, Het Register 2013, no. 5, p. 38. 
104 De Beer & De Jong, Het Register 2013, no. 5, p. 38. 
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beschreven op welke manieren deze toerekening kan plaatsvinden wanneer de aandelen direct (paragraaf 

5.5) of indirect (paragraaf 5.6) worden gehouden. Vervolgens wordt beschreven hoe de bezitstermijn en 

het voortzettingsvereiste moet worden toegepast op tracking stocks (paragraaf 5.7 en 5.8). Als laatste 

wordt beschreven hoe de BOR moet worden toegepast in de situatie dat de erflater of schenker niet alleen 

een uit tracking stocks bestaand aandelenbelang overdraagt, maar ook een onroerend goed dat aan het 

lichaam dat de onderneming drijft ter beschikking is gesteld (paragraaf 5.9). Het hoofdstuk sluit af met 

een tussenconclusie (paragraaf 5.10).  

5.2  Tracking stocks als aanmerkelijk belang 
De BOR is van toepassing als de aandelen die worden overgedragen een aanmerkelijk belang vormen. Er 

is, op grond van art. 4.6 Wet IB 2001, sprake van een aanmerkelijk belang als de aandeelhouder aandelen 

houdt die ten minste 5% van het totale geplaatste aandelenkapitaal van een vennootschap 

vertegenwoordigen. Een aandelenbelang dat bestaat uit tracking stocks vormt dus een aanmerkelijk 

belang als de tracking stocks ten minste 5% van het totale geplaatste aandelenkapitaal 

vertegenwoordigen.  

Zoals beschreven in paragraaf 3.4.2, kan een belang van minder dan 5% van het totale geplaatste 

aandelenkapitaal toch een aanmerkelijk belang vormen als het aandelenkapitaal bestaat uit verschillende 

soorten aandelen en ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal van een soort aandelen wordt 

gehouden. Er is dan sprake van een soort aanmerkelijk belang op grond van art. 4.7 Wet IB 2001. De vraag 

is of tracking stocks een soort aandelen in de zin van art. 4.7 Wet IB 2001 vormen.  

Volgens de Hoge Raad is sprake van een soort aandelen in de zin van art. 4.7 Wet IB 2001 wanneer er een 

bijzondere gerechtigdheid tot een vermogensbestanddeel of een reserve van de vennootschap bestaat. 

Tevens is er sprake van een soort aandelen als aandelen alleen verschillen in de besluitvorming omtrent 

uitkeringen van winst of vermogen.105  

Tracking stocks kenmerken zich door de gerechtigdheid tot winsten van een specifiek bedrijfsonderdeel. 

Dat bedrijfsonderdeel kan bijvoorbeeld het gehele ondernemingsvermogen zijn, of een divisie die deels 

bestaat uit ondernemingsvermogen en deels uit beleggingsvermogen. Er zijn veel varianten van 

winstgerechtigdheid mogelijk, bijvoorbeeld gerechtigdheid tot puur de winst van het bedrijfsonderdeel 

of gerechtigdheid tot een deel van de totale winst ter grootte van het aandeel van het bedrijfsonderdeel 

aan die winst. De gerechtigdheid tot winst van het bedrijfsonderdeel kan worden aangevuld met 

gerechtigdheid op een deel van de overwinst. Ook kunnen tracking stocks een aparte agio- of winstreserve 

hebben. Al met al lijkt hiermee aan het criterium van de Hoge Raad te worden voldaan. Er is bij tracking 

stocks namelijk altijd sprake van een bijzondere gerechtigdheid tot specifieke vermogensbestanddelen. 

Het doet er niet toe welke winstrechten de aandelen precies hebben, omdat ze altijd betrekking hebben 

op een vermogensbestanddeel waar andere aandelen geen betrekking op hebben. Daarom moeten 

tracking stocks mijns inziens altijd worden aangemerkt als soort aandelen in fiscale zin. Overigens bestaat 

                                                           
105 HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU8233, BNB 2012/80, m.nt. J.P. Boer, r.o. 3.3.4 en HR 16 december 
2011, ECLI:NL:HR:2011:BN7252, BNB 2012/81, m.nt. J.P. Boer, r.o. 3.3.4. Zie ook 3.4.2. 
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hier in de literatuur ook geen onenigheid over, ondanks het feit dat er geen jurisprudentie is op dit 

gebied.106  

Omdat tracking stocks een soort aandelen vormen, is er sprake van een aanmerkelijk belang als de 

tracking stock-houder een belang van ten minste 5% houdt van het totale geplaatste aandelenkapitaal in 

de BV of van die soort tracking stocks. 

5.3 Tracking stocks en het gevolgde bedrijfsonderdeel 
In art. 35c, lid 1, sub c, SW 1956 is bepaald dat een aanmerkelijk belang tot het ondernemingsvermogen 

behoort: 

 “mits het lichaam waarop het belang betrekking heeft een onderneming drijft als bedoeld in 

onderdeel a, of een medegerechtigdheid houdt als bedoeld in onderdeel b, en waarbij slechts als 

ondernemingsvermogen wordt aangemerkt de waarde van deze vermogensbestanddelen voor zover die 

waarde toerekenbaar is aan:  

1°. bedoelde onderneming of medegerechtigdheid, en 

2°.  het beleggingsvermogen van dat lichaam tot maximaal 5 percent van de ingevolge onder 

1° toegerekende waarde;”  

Een aanmerkelijk belang dat bestaat uit tracking stocks kan dus alleen tot het ondernemingsvermogen 

worden gerekend als het belang ten eerste betrekking heeft op een lichaam dat een onderneming drijft 

of winstgerechtigdheid houdt en, ten tweede, als de waarde van de tracking stocks is toe te rekenen aan 

die onderneming of medegerechtigdheid. Dit kan tot gevolg hebben dat niet elke soort tracking stocks tot 

het ondernemingsvermogen in de zin van art. 35c, lid 1, sub c, SW 1956 kan worden gerekend. De twee 

vereisten worden hierna uitgewerkt. 

Het eerste vereiste houdt in dat de aandelen betrekking moeten hebben op een ‘lichaam’ dat een 

onderneming drijft of medegerechtigdheid heeft (hierna: ondernemingseis). De wettekst lijkt geen 

rekening te houden met de mogelijkheid van tracking stocks. Art. 35c, lid 1, sub c, SW 1956 spreekt enkel 

van een belang dat betrekking heeft op een lichaam, waarmee een lichaam in zijn geheel lijkt te zijn 

bedoeld. Tracking stocks hebben echter per definitie geen betrekking op een lichaam in zijn geheel, maar 

op specifieke vermogensbestanddelen van het lichaam dat de tracking stocks heeft uitgegeven. De vraag 

is hoe de ondernemingseis dan moet worden toegepast in het geval van tracking stocks. De wettekst biedt 

ruimte aan twee interpretaties, een letterlijke interpretatie en een interpretatie vanuit de doelstellingen 

van de BOR. 

Stel dat een onderneming twee soorten tracking stocks heeft uitgegeven, waarvan aandelen A het gehele 

ondernemersvermogen volgen en aandelen B het gehele beleggingsvermogen. Bij de beoordeling of de 

BOR van toepassing is op de verkrijging van aandelen B moet volgens de wettekst het lichaam waarop het 

belang betrekking heeft een onderneming drijven. Wanneer de wettekst letterlijk gevolgd wordt, zou dit 

betekenen dat aan die ondernemingseis is voldaan als het lichaam, in zijn geheel genomen, een 

onderneming drijft. Het doet dan niet ter zake dat de aandelen B geen betrekking hebben op die 

                                                           
106 Zie onder andere Van der Kroon, WFR 2012/1110, par. 2.1, ad 3 en De Beer & De Jong, Het Register 2013, nr. 5, 
p. 35. 
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onderneming, maar op het beleggingsvermogen. Omdat het lichaam een onderneming drijft, is voldaan 

aan de ondernemingseis.107 

Echter, de achterliggende gedachte van de eis is dat de aandelen zien op een lichaam dat een 

onderneming drijft, omdat er alleen sprake is van een reële bedrijfsoverdracht als een onderneming wordt 

verkregen. Uitgaande van die gedachte zou als het ware door het lichaam heen moeten worden gekeken 

naar de vermogensbestanddelen die door de tracking stocks gevolgd worden. Wanneer deze tot het 

ondernemingsvermogen behoren, zou voor de tracking stocks die de vermogensbestanddelen volgen aan 

de ondernemingseis zijn voldaan. Alleen dan is immers sprake van de overdracht van een, deel van de, 

onderneming door middel van tracking stocks. Dat betekent dat bij deze interpretatie tracking stocks die 

alleen zien op het beleggingsvermogen, niet aan de ondernemingseis is voldaan. Die soort tracking stocks 

zou dus niet tot het ondernemingsvermogen in de zin van art. 35c, lid 1, sub c, SW 1956 gerekend kunnen 

worden.  

Van deze twee interpretaties van de wettekst is, mijns inziens, de laatste de meest juiste, omdat deze 

aansluit bij een reële bedrijfsoverdracht. Op grond van de huidige wettekst ligt een letterlijke interpretatie 

echter meer voor handen. In het volgende hoofdstuk wordt een voorstel gedaan om dit in de wettekst op 

te helderen.  

Het tweede vereiste houdt in dat “slechts als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt de waarde van 

deze vermogensbestanddelen voor zover de waarde toerekenbaar is aan de bedoelde onderneming of 

medegerechtigdheid.” De tracking stocks moeten dus kunnen worden toegerekend aan een onderneming 

of medegerechtigdheid. Dat is mijns inziens slechts het geval wanneer tracking stocks 

vermogensbestanddelen volgen die bij het betreffende lichaam tot het ondernemingsvermogen behoren. 

Dat is mijns inziens echter niet het geval wanneer tracking stocks vermogensbestanddelen volgen die bij 

het betreffende lichaam tot het beleggingsvermogen behoren. Tracking stocks die alleen het 

beleggingsvermogen volgen, zouden om die reden niet tot het ondernemingsvermogen in de zin van art. 

35c, lid 1, sub c, SW 1956 gerekend kunnen worden. Dat betekent dat de BOR is op een verkrijging van 

deze soort tracking stocks niet van toepassing is. Dat strookt met de doelstelling van de BOR om alleen 

reële bedrijfsoverdrachten te faciliëren. Immers, het beleggingsvermogen vormt geen onderneming, 

waardoor de overdracht van tracking stocks die het beleggingsvermogen volgen, mijns inziens, geen 

overdracht van een onderneming vormt. 

5.4 Tracking stocks als preferente aandelen 
De BOR is niet van toepassing op een verkrijging van preferente aandelen, tenzij deze aandelen zijn 

ontstaan in het kader van een bedrijfsopvolging en voldoen aan de voorwaarden van art. 35c, lid 4 SW 

1956. Daarom is het relevant om vast te stellen of tracking stocks kwalificeren als preferente aandelen.  

De wet geeft geen omschrijving van het begrip ‘preferent aandeel’. Op vragen van Kamerleden wordt in 

de parlementaire geschiedenis niet echt duidelijkheid verschaft. Op basis van de uitlatingen van de 

wetgever is er in ieder geval sprake van preferente aandelen als de aandelen alleen recht geven op een 

vast dividend, en niet meedelen in de waardevermeerdering van de aandelen. Er is in ieder geval géén 

                                                           
107 Dit voorbeeld is slechts ter illustratie. Dat zou zijn voldaan aan de ondernemingseis, betekent niet dat de 
aandelen B tot het ondernemingsvermogen gerekend kunnen worden. Zij zien namelijk slechts op het 
beleggingsvermogen. 



34 
 

sprake van preferente aandelen wanneer de aandelen volledig delen in de winstreserves en 

liquidatieopbrengsten. Met betrekking tot alle tussenvormen blijft onduidelijkheid bestaan.108 

Tracking stocks kenmerken zich door gerechtigdheid tot een bepaald deel van het vermogen van een 

vennootschap, namelijk het gevolgde bedrijfsonderdeel. Er zijn verschillende rechten met betrekking tot 

de uitkering van winst en liquidatieopbrengsten aan tracking stocks toe te rekenen. Uitgaande van de 

standaardsituatie geven tracking stocks recht op alle winst- en liquidatie-uitkeringen van het gevolgde 

bedrijfsonderdeel. Dat betekent dat tracking stocks wel een beperking opleggen met betrekking tot de 

vermogensbestanddelen waarover winst wordt uitgekeerd, maar binnen deze beperking geven de 

aandelen recht op de volledige winstuitkeringen, waardevermeerderingen en liquidatieopbrengsten. 

Daarmee wordt in de standaardsituatie aan de bovenstaande voorwaarden voldaan en zullen tracking 

stocks in beginsel niet kwalificeren als preferente aandelen, zoals die in de parlementaire geschiedenis 

worden omschreven.109  

Dit kan eventueel anders zijn als aan tracking stocks andere winstrechten worden toegekend of als de 

tracking stocks bijzondere vermogensbestanddelen volgen. De winstrechten van de tracking stocks 

kunnen bepalen dat zij een vast, al dan niet cumulatief, dividend ontvangen over het vermogen van die 

soort. Net als bij ‘gewone aandelen’ met deze winstrechten zou er op basis van de parlementaire 

geschiedenis dan sprake zijn van preferente aandelen. De tracking stocks zijn dan preferente tracking 

stocks. Tracking stocks die een lage nominale waarde en hoge agio hebben, recht geven op een vast 

dividendpercentage en tevens delen in de overwinst, lopen ook het risico om als preferent aandeel te 

worden aangemerkt. Volgens de fiscus moet het begrip preferent aandeel ruim worden uitgelegd en 

vallen aandelen met dergelijke rechten hieronder.110  

Ook als tracking stocks wel dezelfde winstrechten hebben als in de hierboven beschreven 

standaardsituatie, zouden de tracking stocks kunnen kwalificeren als preferente aandelen vanwege het 

vermogensbestanddeel dat wordt gevolgd. Zo suggereert Van der Kroon dat tracking stocks die enkel een 

lening, die door de vennootschap is uitgegeven, volgen, zouden kunnen kwalificeren als preferente 

aandelen.111 De tracking stocks ontvangen dan als winstuitkering alleen het vaste bedrag dat aan rente op 

die lening wordt betaald. Hoewel de winstrechten van de tracking stocks daarmee niet worden beperkt, 

zijn de tracking stocks in dat geval economisch meer te vereenzelvigen met preferente aandelen dan met 

‘gewone’ aandelen.  

5.5 Toerekening van ondernemingsvermogen bij directe belangen 
Om de omvang van de vrijstellingen te kunnen bepalen, moet worden vastgesteld welk deel van de 

waarde van het ondernemingsvermogen van het lichaam dat de onderneming drijft aan de tracking stocks 

kan worden toegerekend. Ingeval van een direct belang zijn er volgens De Beer & De Jong op basis van de 

wettekst twee toerekeningsmethoden mogelijk. Zij onderscheiden deze methoden op basis van het deel 

van art. 35c, lid 1, sub c, SW 1956 dat zegt dat: 

                                                           
108 Zie 3.4.3.  
109 Zo ook Van der Kroon, WFR 2012/1110, par. 2.1, ad 3 en De Beer & De Jong, Het Register 2013, no. 5, p. 35.  
110 FutD 2015-1308, Fida 20153457. 
111 Van der Kroon, WFR 2012/1110, par. 2.1, ad 3. 
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“slechts als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt de waarde van deze 

vermogensbestanddelen voor zover die waarde toerekenbaar is aan bedoelde onderneming of 

medegerechtigdheid.”  

De Beer & De Jong onderscheiden (1) toerekening op basis van de waarde in het economische verkeer 

van de aandelen, of (2) toerekening op basis van economische gerechtigdheid.112 Het verschil tussen beide 

methodes wordt duidelijk aan de hand van het volgende voorbeeld. Daarbij wordt er steeds van uitgegaan 

dat er twee soorten tracking stocks zijn: een soort die het ondernemingsvermogen van het lichaam volgt 

en een soort die het beleggingsvermogen volgt. In het voorbeeld wordt geen rekening gehouden met de 

5% beleggingsvermogen die tot het ondernemingsvermogen gerekend mag worden.113 

Vader houdt alle aandelen in BV X. Het vermogen van BV X is verdeeld in aandelen A en B. 

Aandelen A zijn tracking stocks die het totale ondernemingsvermogen volgen en aandelen B 

volgen het beleggingsvermogen. Vader draagt zijn aandelen A over aan zijn dochter, die de 

onderneming wil voortzetten, en de aandelen B aan zijn zoon (zie figuur 1).  

De totale waarde van de objectieve onderneming van BV X is € 2.000.000, bestaande uit  

€ 1.600.000 ondernemingsvermogen en € 400.000 beleggingsvermogen.  

 

Figuur 1: Tracking stocks bij een direct gehouden belang. 

Bij een toerekening op basis van de waarde in het economische verkeer van de aandelen wordt het 

ondernemingsvermogen aan de tracking stocks toegerekend naar rato van de waarde van de tracking 

stocks in het economische verkeer. Op basis van de verschillende vermogensbestanddelen die de tracking 

stocks volgen is de waarde van de aandelen A € 1.600.000 en de waarde van de aandelen B € 400.000. 

Toerekening van het ondernemingsvermogen vindt dan als volgt plaats: 

Aandelen A: 1.600.000/2.000.000 (ondernemingsvermogen als deel van het totale vermogen)  

x 1.600.000 (waarde economische verkeer) = € 1.280.000. 

Aandelen B: 1.600.000/2.000.000 (ondernemingsvermogen als deel van het totale vermogen)  

x 400.000 (waarde economische verkeer) = € 320.000. 

                                                           
112 De Beer & De Jong, Het Register 2013, nr. 5, p. 35-36. 
113 Art. 35c, lid 1, sub c, onder 2°, SW 1956. 
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Toerekening volgens deze methode heeft dus tot gevolg dat ook aan de aandelen B, die worden verkregen 

door de zoon die niet de bedrijfsopvolger is, ondernemingsvermogen moet worden toegerekend. Aan de 

aandelen A, die worden verkregen door de dochter die de bedrijfsopvolger is, wordt als gevolg te weinig 

ondernemingsvermogen toegerekend. Hoewel de zoon dus aandelen B verkrijgt die uitsluitend het 

beleggingsvermogen volgen, wordt aan deze aandelen ondernemingsvermogen toegerekend. De BOR is 

voor hem dan van toepassing. Dat strookt niet met de doelstelling van de BOR. Alleen reële 

bedrijfsoverdrachten moeten worden gefacilieerd. Een verkrijging van tracking stocks die alleen het 

beleggingsvermogen volgen is, mijns inziens, niet een zodanige bedrijfsoverdracht.114 De Beer & De Jong 

merken tevens op dat de rechtsvormneutraliteit door deze toerekeningsmethode in het geding komt. Het 

is nu voor een aanmerkelijkbelanghouder namelijk mogelijk om op een verkrijging van 

beleggingsvermogen de BOR toe te passen, terwijl dit bij de verkrijging van een IB-onderneming niet het 

geval zou zijn. Het beleggingsvermogen zou daar immers tot het privévermogen worden gerekend als 

gevolg van de vermogensetiketteringsregels, waardoor de verkrijger per definitie niet in aanmerking komt 

voor het toepassen van de BOR.115 

De tweede methode, toerekening op basis van de economische gerechtigdheid, sluit meer aan bij de 

economische realiteit. Deze methode houdt in dat het ondernemingsvermogen wordt toegerekend aan 

de aandelen die daar ook economisch toe gerechtigd zijn. Met andere woorden, er wordt toegerekend op 

basis van de vermogensbestanddelen die door de tracking stocks gevolgd worden. Uitgaande van het 

bovenstaande voorbeeld zou dus aan de aandelen A het volledige ondernemingsvermogen, € 1.600.000, 

worden toegerekend, omdat deze aandelen gerechtigd zijn tot het ondernemingsvermogen. Aan de 

aandelen B wordt geen ondernemingsvermogen toegerekend, omdat deze aandelen alleen gerechtigd 

zijn tot het beleggingsvermogen. Op de verkrijging van aandelen B is de BOR dan ook niet van toepassing. 

Mocht er, in afwijking van het voorbeeld, sprake zijn van een tussenvorm, waarbij de aandelen B 

bijvoorbeeld voor 10% gerechtigd zijn tot het ondernemingsvermogen, dan volgt dat € 160.000 als 

ondernemingsvermogen aan de aandelen B moet worden toegerekend. Deze toerekeningsmethode sluit 

aan bij de realiteit van de bedrijfsopvolging: alleen de dochter die de bedrijfsopvolger is, en de aandelen 

A verkrijgt, kan gebruik maken van de BOR. Dit is ook in overeenstemming met de doelstelling van de BOR.  

Hoewel het in strijd is met de doelstelling van de BOR, lijkt toerekening op basis van de waarde in het 

economische verkeer mijns inziens het meest aan te sluiten bij de huidige wettekst. Uit het deel “voor 

zover die waarde toerekenbaar is aan bedoelde onderneming” is mijns inziens af te leiden dat de waarde 

in het economische verkeer van de aandelen ten opzichte van de totale waarde van de objectieve 

onderneming als uitgangspunt moet worden genomen. Naar rato van deze waarde van de aandelen moet 

het vermogen dus aan de verschillende soorten aandelen worden toegerekend. In het volgende hoofdstuk 

wordt ingegaan op een mogelijke oplossing om strijd met de doelstelling weg te nemen. Toerekening op 

basis van de waarde in het economische verkeer van de aandelen sluit daarnaast ook aan bij de manier 

van toerekening van ondernemingsvermogen bij indirecte belangen. In de volgende paragraaf wordt hier 

op ingegaan. 

                                                           
114 Zie 5.3. 
115 De Beer & De Jong, Het Register 2013, nr. 5, p. 36.  
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5.6 Toerekening van ondernemingsvermogen bij indirecte belangen 
Bij een indirect gehouden aanmerkelijk belang moeten de bezittingen en schulden van de dochter aan de 

bovenliggende holding worden toegerekend om de BOR te kunnen toepassen bij een 

bedrijfsoverdracht.116 Volgens art. 35c, lid 5 SW 1956 moet daarbij de omvang van het belang in acht 

worden genomen:  

“Ingeval het lichaam waarin de erflater of schenker een aanmerkelijk belang als bedoeld in het 

eerste lid, onderdeel c, hield, direct of indirect een belang heeft in een ander lichaam, worden 

voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen de bezittingen en 

schulden van dat andere lichaam, met inachtneming van de omvang van dat belang, toegerekend 

aan eerstbedoeld lichaam, mits: 

a. de erflater of schenker in dat andere lichaam indirect een aanmerkelijk belang hield als bedoeld 

in afdeling 4.3 van de Wet IB 2001, …” 

Wanneer het aandelenkapitaal van de vennootschap waarin een indirect belang wordt gehouden uit 

meerdere soorten aandelen bestaat, moet de toerekening plaatsvinden naar rato van de waarde in het 

economische verkeer van de aandelen ten opzichte van de totale waarde van de vennootschap. Dit volgt 

uit de parlementaire geschiedenis,117 en uit het slot van art. 35c, lid 5 SW 1956: 

“Ingeval het aandelenkapitaal van de vennootschap waarin de erflater of schenker indirect een 

belang hield uit meerdere soorten aandelen bestaat, geschiedt de toerekening met inachtneming 

van de waarde in het economische verkeer van die aandelen.”  

Als een dochtermaatschappij dus tracking stocks heeft uitgegeven, moeten die aan een holding worden 

toegerekend op basis van de waarde in het economische verkeer van die aandelen. Bij tracking stocks zijn 

er namelijk altijd minstens twee soorten aandelen, te weten de tracking stocks en de overige aandelen. 

In het kader van een bedrijfsopvolging zijn er verschillende structuren denkbaar met tracking stocks en 

indirect gehouden belangen. Hieronder zullen twee structuren aan bod komen die in de praktijk het vaakst 

voor zullen komen. In de eerste structuur is er sprake van één holding. Deze structuur ziet er als volgt uit:  

Vader houdt alle aandelen in Holding BV, die op zijn beurt alle aandelen houdt in 

Werkmaatschappij BV. De gewone aandelen van vader worden omgezet in aandelen A, die alleen 

zien op de winst en waardeveranderingen van het ondernemingsvermogen van 

Werkmaatschappij BV, en aandelen B, die alleen zien op de winst en waardeveranderingen het 

beleggingsvermogen. Dochter verkrijgt als bedrijfsopvolger alle aandelen A en zoon verkrijgt alle 

aandelen B (zie figuur 2). 

 

                                                           
116 Zie 3.4.4.  
117 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 10, p. 21-22 (Nota van wijziging). Zie ook de voorbeelden die aldaar gegeven 
worden. 
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Figuur 2: Tracking stocks in Holding BV 

In deze structuur wordt de waarde van het ondernemings- en beleggingsvermogen van Werkmaatschappij 

BV allereerst toegerekend aan Holding BV. Omdat deze 100% van de aandelen in Werkmaatschappij BV 

houdt, worden alle vermogensbestanddelen aan Holding BV toegerekend. Vervolgens moet de waarde 

van het ondernemings- en beleggingsvermogen worden toegerekend aan de aandelen A en B. Dit kan op 

dezelfde wijze plaatsvinden als bij het direct gehouden belang. Dat betekent dat het wederom mogelijk is 

om toe te rekenen op basis van de waarde in het economische verkeer, met daarbij het nadeel dat ook 

ondernemingsvermogen wordt toegerekend aan de aandelen B, of op basis van de economische 

gerechtigdheid van de aandelen, met daarbij het nadeel dat zoon geen gebruik kan maken van de BOR.118 

Zoals beschreven in paragraaf 5.5, moet op basis van de huidige wettekst waarschijnlijk worden 

toegerekend op basis van de waarde in het economische verkeer. 

Voor het ontstaan van deze structuur moet vader zijn gewone aandelen omzetten in tracking stocks. De 

staatssecretaris zag een dergelijke omzetting tot voor kort als een vervreemding, omdat de aandelen na 

omzetting economisch gezien niet meer te vereenzelvigen waren met de aandelen voor de omzetting.119 

In het nieuwe Verzamelbesluit aanmerkelijk belang van 9 maart 2018 wordt een omzetting niet meer als 

vervreemding gezien als er slechts één aandeelhouder is die na omzetting het volledige belang behoudt.120 

In het voorbeeld is vader enig aandeelhouder en zijn direct gehouden gewone aandelen vormt hij om, 

terwijl hij daarbij het volledige belang behoudt. Er is dus geen sprake van een vervreemding, ook al zijn 

de aandelen na de omzetting economisch niet meer te vereenzelvigen met de aandelen voor de omzetting. 

Dat heeft tot gevolg dat er niet meer afgerekend hoeft te worden over de aanmerkelijkbelangclaim. 

Hiermee is een groot nadeel weggenomen voor een bedrijfsoverdracht op deze wijze.  

In de tweede structuur is er sprake van twee holdings. Deze structuur ziet er als volgt uit: 

Vader houdt alle gewone aandelen in Holding BV, die op haar beurt twee soorten tracking stocks 

houdt in Werkmaatschappij BV, aandelen A die alleen zien op het ondernemingsvermogen en 

                                                           
118 Zie 5.5. 
119 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M , Stcrt. 2012, 18480, V-N 
2012/47.10, par. 4.4. 
120 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 9 maart 2018, nr. 2018-27139, Stcrt. 2018, 15751, par. 4.3. 



39 
 

aandelen B die alleen zien op het beleggingsvermogen. Voor de overdracht wordt Holding BV 

gesplitst in Holding A BV en Holding B BV, waarbij Holding A BV alle aandelen A krijgt toebedeeld 

en Holding B BV alle aandelen B. Vervolgens verkrijgt dochter als bedrijfsopvolger de aandelen in 

Holding A BV en zoon de aandelen in Holding B BV (zie figuur 3).  

 

Figuur 3: Tracking stocks in Werkmaatschappij BV 

In deze structuur wordt de waarde van de vermogensbestanddelen van Werkmaatschappij BV 

toegerekend aan aandelen A en B op basis van de waarde in het economische verkeer.121 Het toepassen 

van deze toerekeningsmethode heeft dan hetzelfde resultaat als beschreven in paragraaf 5.5.  

Deze toerekeningsmethode is in strijd met de doelstelling van de BOR, omdat ondernemingsvermogen 

wordt toegerekend aan aandelen die alleen gerechtigd zijn tot het beleggingsvermogen. De wet schrijft 

deze methode echter voor in de toerekening van Werkmaatschappij BV aan de holdings.  

Het voorbereiden van deze vennootschapsstructuur op de bedrijfsoverdracht kan zonder belastingheffing 

plaatsvinden als gebruik wordt gemaakt van de splitsingsfaciliteiten van art. 4.16, lid 1, sub d jo. 4.41, lid 

2 Wet IB 2001 en art. 14a Wet VPB 1969.122 

5.7 Tracking stocks en de bezitstermijn 
Er is voor de BOR sprake van een erflater of schenker als wordt voldaan aan de bezitstermijn van art. 35d 

SW 1956. Deze bezitstermijn stelt de eis dat een erflater of schenker één jaar, onderscheidenlijk vijf jaren 

ondernemer, medegerechtigde, aanmerkelijkbelanghouder of resultaatgenieter moet zijn geweest.123 Als 

niet aan deze vereisten wordt voldaan, is de BOR niet van toepassing.  

                                                           
121 Art. 35c, lid 5 (slot), SW 1956. 
122 De Beer & De Jong, Het Register 2013, no. 5, p. 39. Volgens art. 3.56, lid 4 Wet IB 2001 mag belastingontwijking 
of uitstel geen doel zijn van de splitsing. Volgens de wetgever is hiervan geen sprake wanneer de structuur wordt 
opgezet in het kader van een reële bedrijfsopvolging (Kamerstukken II 2008/09, 32129, 8, p. 64-65 (NV)). 
123 Zie 3.5.  
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Voor tracking stocks geldt dat de houder gedurende één of vijf jaren (art. 35d, lid 1, sub c, SW 1956): 

“c. aanmerkelijkbelanghouder was van de vermogensbestanddelen, bedoeld in artikel 35c, eerste 

lid, onderdeel c, en het lichaam waarop het aanmerkelijk belang betrekking heeft gedurende de 

in de aanhef bedoelde periode van één jaar, onderscheidenlijk vijf jaren, de daar bedoelde 

onderneming dreef of de daar bedoelde medegerechtigdheid bezat…;” 

De aanmerkelijkbelanghouder moet de tracking stocks dus in eerste instantie gedurende één jaar, 

onderscheidenlijk vijf jaren hebben gehouden. Met betrekking tot preferente aandelen is in art. 9, lid 3, 

Uitv.reg. S&E bepaalt dat ook aan deze bezitstermijn is voldaan als de bezitstermijn van de ‘gewone’ 

aandelen tenminste één jaar, onderscheidenlijk vijf jaren, bedroeg. De wetgever zegt daarover:124 

“Indien aan de eis van 'echt ondernemerschap' is voldaan en de aandelen worden vervolgens in 

het kader van een bedrijfsopvolging omgezet in preferente aandelen, is het niet zo dat de 

referentieperiode opnieuw gaat lopen. Materieel is immers aan de bezitstermijn voldaan. Deze 

situatie zal in de Uitvoeringsregeling Successiewet 1956 worden uitgezonderd van de 

bezitstermijn.” 

Hoewel het niet wordt benoemd, komt het mijns inziens overeen met de bedoeling van de wetgever om 

aan te nemen dat dit ook geldt voor de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks. Als de gewone 

aandelen binnen de termijn van één jaar, onderscheidenlijk vijf jaren worden omgezet in tracking stocks, 

terwijl de gewone aandelen wel langer die termijn gehouden zijn, is materieel aan de bezitstermijn 

voldaan.  

Voor wat betreft de eis dat het lichaam waarop het aanmerkelijk belang betrekking heeft gedurende één 

jaar, onderscheidenlijk vijf jaren een onderneming moet hebben gedreven of een medegerechtigdheid 

hield, geldt dat geen rekening is gehouden met tracking stocks. Tracking stocks hebben namelijk geen 

betrekking op een lichaam in zijn geheel, maar op vermogensbestanddelen van dat lichaam. De wettekst 

kan letterlijk worden geïnterpreteerd of worden geïnterpreteerd vanuit de doelstellingen van de BOR. 

Als de wettekst letterlijk wordt geïnterpreteerd, zou dit betekenen dat aan de bezitstermijn is voldaan als 

het lichaam in het geheel genomen een onderneming heeft gedreven in die jaren. Dat kan tot 

onbevredigende situaties leiden. Stel dat gewone aandelen worden omgezet in tracking stocks die het 

ondernemingsvermogen volgen en tracking stocks die het beleggingsvermogen volgen. Tracking stocks 

die het beleggingsvermogen volgen hebben niets te maken met de onderneming van het lichaam. 

Uitgaande van een letterlijke interpretatie wordt wel aan de bezitstermijn voldaan. Het lichaam in zijn 

geheel heeft namelijk een onderneming gedreven. Dat is mijns inziens in strijd met de doelstellingen van 

de BOR.  

Het zou beter zijn om de wettekst zo te interpreteren dat niet naar het lichaam in zijn geheel wordt 

gekeken, maar naar de vermogensbestanddelen die de tracking stocks volgen. Als de tracking stocks 

vermogensbestanddelen volgen die gedurende één jaar, onderscheidenlijk vijf jaren tot de onderneming 

van het lichaam hebben behoord, is voldaan aan de eis. Alleen dan wordt een reële bedrijfsopvolging 

gefacilieerd.  

                                                           
124 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 103 (NV).  
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Op basis van de huidige wettekst lijkt een letterlijke interpretatie echter het meest voor de hand liggend. 

Er wordt immers gesproken over een lichaam en niet over de achterliggende vermogensbestanddelen. De 

interpretatie volgens de bedoeling van de wetgever zou echter het meest in lijn met de werkelijkheid en 

de doelstellingen van de BOR zijn. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op een mogelijke 

oplossing.  

5.8 Tracking stocks en het voortzettingsvereiste 
Om objectief te kunnen waarborgen dat de verkrijger ook een ondernemer is en de onderneming voortzet, 

zodat sprake is van een reële bedrijfsoverdracht, is het voortzettingsvereiste in art. 35e SW 1956 

opgenomen.125 Het voortzettingsvereiste houdt in dat in de periode van vijf jaren na de verkrijging (hierna: 

voortzettingstermijn) zich geen gebeurtenis mag voordoen die in het wetsartikel is beschreven. Doet een 

dergelijke gebeurtenis zich wel voor, dan wordt de BOR (deels) teruggenomen. Voor een verkrijger van 

tracking stocks betekent dit dat gedurende de voortzettingstermijn zich geen van deze gebeurtenissen 

mag voordoen (art. 35e, lid 1, sub c, SW 1956): 

“1°. de verkrijger vervreemdt vermogensbestanddelen of een gedeelte van de in deze 

vermogensbestanddelen liggende rechten; 

2°. vermogensbestanddelen worden omgezet in preferente aandelen of op andere wijze wordt 

de aanspraak van de verkregen vermogensbestanddelen op toekomstige winsten of 

waardeontwikkelingen beperkt, of 

3°. het lichaam waarop de vermogensbestanddelen betrekking hebben, houdt op uit de 

onderneming of de medegerechtigdheid, of een gedeelte daarvan, winst te genieten;”  

De eerste gebeurtenis betekent dat de verkrijger de tracking stocks niet mag verkopen, schenken, ruilen 

of op enige andere manier mag vervreemden. Dat geldt ook voor de rechten die uit de tracking stocks 

voortvloeien. De verkrijger moet de tracking stocks dus gedurende de gehele voortzettingstermijn 

houden.126  

De tweede gebeurtenis betekent dat de tracking stocks niet mogen worden omgezet in preferente 

aandelen, of dat op andere wijze de aanspraak van de verkregen vermogensbestanddelen op toekomstige 

winsten of waardeontwikkelingen wordt beperkt. Dat betekent allereerst dat de winstrechten die de 

tracking stocks hebben op de gevolgde vermogensbestanddelen niet mogen worden beperkt. Daarnaast 

zou deze gebeurtenis mijns inziens echter ook kunnen betekenen dat er geen beperking mag plaatsvinden 

in de gerechtigdheid van de tracking stocks tot de vermogensbestanddelen. Of anders gezegd: de tracking 

stocks mogen niet minder vermogensbestanddelen gaan volgen. Dat zou immers de aanspraak van de 

tracking stocks op toekomstige winsten of waardeontwikkelingen beperken.  

Met betrekking tot de derde gebeurtenis heeft de wetgever wederom geen rekening gehouden met 

tracking stocks.127 De wettekst praat over het ‘lichaam’ waarop de vermogensbestanddelen betrekking 

                                                           
125 Zie 3.6.  
126 Als de verkrijger al een belang had, kan hij eventueel een deel van zijn belang vervreemden zonder dat de BOR 
wordt teruggenomen, zie Besluit van de Staatssecretaris van Financiën 16 november 2015, BLKB2015/1346M, 
Stcrt. 2015, 41921, par. 6.3.  
127 Zie 5.3. 
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hebben. Tracking stocks hebben echter geen betrekking op een lichaam, maar op 

vermogensbestanddelen van dat betreffende lichaam. De wettekst kan dus ook hier op twee manieren 

worden geïnterpreteerd, namelijk letterlijk en vanuit de doelstelling van de BOR. Als de wettekst letterlijk 

wordt gevolgd, betekent dit dat het lichaam in het geheel genomen niet, ook niet voor een deel, mag 

ophouden om uit de onderneming of medegerechtigdheid winst te genieten. De BOR zou moeten worden 

teruggenomen als dit wel gebeurt. Stel dat er verschillende soorten tracking stocks zijn uitgegeven die 

verschillende onderdelen van het ondernemingsvermogen volgen. Stel nu dat een van de gevolgde delen 

van de onderneming wordt gestaakt. Volgens de letterlijke interpretatie zou de BOR dan ook worden 

teruggenomen bij de verkrijger van tracking stocks die een deel van de onderneming volgen dat nog wel 

wordt voortgezet. Dit laatste is onwenselijk en in strijd met de doelstelling van de BOR, omdat de BOR zou 

worden teruggenomen, terwijl er wel (deels) een reële bedrijfsoverdracht heeft plaatsgevonden. Het ligt 

daarom meer in lijn met de doelstellingen van de BOR om de wettekst zo te interpreteren dat, ingeval van 

tracking stocks, voor ‘lichaam’ de gevolgde vermogensbestanddelen wordt gelezen. Wanneer uit de 

onderneming (deels) geen winst meer wordt genoten, zou dit slechts betekenen dat niet aan het 

voortzettingsvereiste is voldaan voor de tracking stocks die dat specifieke deel van de onderneming volgen. 

Ook hier geldt echter dat deze interpretatie op basis van de huidige wettekst mogelijk is, maar minder 

voor de hand ligt. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op een mogelijke oplossing voor deze 

onduidelijkheid.  

De eerste twee gebeurtenissen, te weten vervreemding en omzetting in preferente aandelen of beperking 

van de winstrechten, kunnen mijns inziens ook betekenen dat de BOR moet worden teruggenomen 

wanneer gewone aandelen worden verkregen die tijdens de voortzettingstermijn worden omgezet in 

tracking stocks. In de eerste plaats kan de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks een 

vervreemding vormen. Daarvan is sprake als er meerdere aandeelhouders zijn en de aandelen voor 

omzetting niet meer te vereenzelvigen zijn met de aandelen na omzetting.128 In de tweede plaats vormt 

een omzetting een beperking van het recht op toekomstige winsten en waardeontwikkelingen. Tracking 

stocks beperken dan wel niet de gerechtigdheid tot de omvang van de winst en liquidatieopbrengsten, 

zoals bij preferente aandelen, maar beperken wel de gerechtigdheid tot de winst van bepaalde 

vermogensbestanddelen. Een omzetting in tracking stocks tijdens de voortzettingstermijn valt mijns 

inziens onder de “andere wijze” waarop “de aanspraak van de verkregen vermogensbestanddelen op 

toekomstige winsten of waardeontwikkelingen [wordt] beperkt.” Dat maakt dus dat er sprake is van een 

gebeurtenis onder nummer twee. In geval van een omzetting van gewone aandelen in tracking stocks zou 

de BOR dus teruggenomen moeten worden.  

5.9 Samenloop terbeschikkingstellingsregeling en tracking stocks 
Tot het vermogen van een erflater of schenker dat overgaat op een verkrijger kan, naast een aanmerkelijk 

belang dat bestaat uit tracking stocks, ook een onroerende zaak behoren. Ingevolge art. 35c, lid 1, sub d, 

SW 1956 kan een onroerende zaak die door de erflater of schenker ter beschikking werd gesteld aan de 

onderneming van het lichaam waarin een aanmerkelijk belang werd gehouden tot het 

ondernemingsvermogen worden gerekend:  

                                                           
128 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 9 maart 2018, nr. 2018-27139, Stcrt. 2018, 15751, par. 4.3. Hierin is 
ook opgenomen dat de omzetting door een enig aandeelhouder geen vervreemding vormt. 
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“d. onroerende zaken die bij de erflater of schenker behoorden tot een werkzaamheid als bedoeld 

in artikel 3.92 van de Wet IB 2001, mits deze dienstbaar zijn aan de onderneming van een lichaam 

als bedoeld in onderdeel c, en de verkrijger tegelijkertijd vermogensbestanddelen als bedoeld in 

onderdeel c, verkrijgt die op dat lichaam betrekking hebben.” 

De vraag is of de verkrijging van tracking stocks gevolgen kan hebben voor de vrijstelling op de verkrijging 

van de ter beschikking gestelde onroerende zaak. Voor het vervolg van deze paragraaf wordt uitgegaan 

van het volgende voorbeeld:  

Vader houdt alle aandelen in BV X. Het vermogen van BV X is verdeeld in aandelen A en B. 

Aandelen A zijn tracking stocks die het totale ondernemingsvermogen volgen en aandelen B 

volgen het beleggingsvermogen. Vader draagt zijn aandelen A over aan zijn dochter, die de 

onderneming wil voortzetten, en de aandelen B aan zijn zoon. Daarnaast hield vader in privé een 

pand dat hij ter beschikking stelde aan BV X. Dochter en zoon verkrijgen het pand voor gelijke 

delen.  

De dochter ontvangt de tracking stocks die het ondernemingsvermogen volgen. Op die verkrijging kan zij 

in principe de BOR toepassen. De zoon kan mijns inziens op zijn verkrijging van tracking stocks die het 

beleggingsvermogen volgen de BOR niet toepassen.129  

In het genoemde voorbeeld is sprake van een ter beschikking gesteld pand dat dienstbaar was aan de 

onderneming van BV X. Het laatste deel van art. 35c, lid 1, sub d SW 1956 stelt als eis dat de verkrijger 

tegelijkertijd een aanmerkelijk belang moet verkrijgen als bedoeld in sub c. Dit aanmerkelijk belang moet 

betrekking hebben op het lichaam, waaraan het pand dienstbaar is geweest, betrekking heeft. Dochter 

en zoon verkrijgen echter allebei een aanmerkelijk belang dat bestaat uit tracking stocks die geen 

betrekking hebben op het lichaam in zijn geheel, maar op vermogensbestanddelen van dat lichaam. Het 

is mijns inziens onduidelijk wat dit betekent voor het ‘betrekking hebben’. Hier is wederom een 

interpretatieprobleem. 

Als de wettelijk letterlijk wordt geïnterpreteerd, kan worden beargumenteerd dat de tracking stocks 

sowieso op het lichaam waaraan het pand dienstbaar is betrekking hebben. De aandelen zijn immers door 

dat lichaam uitgegeven en volgen bedrijfsonderdelen van dat lichaam. Volgens deze interpretatie doet 

het daarbij niet ter zake of de tracking stocks zien op ondernemingsvermogen of beleggingsvermogen. Dit 

zou betekenen dat de zoon, die tracking stocks verkrijgt die het beleggingsvermogen volgen, de BOR dus 

kan toepassen op zijn verkrijging van de helft van het pand. Dat zou in strijd zijn met de doelstellingen van 

de BOR. 

Tevens lijkt deze letterlijke interpretatie in strijd met de bedoeling van de wetgever bij art. 35c, lid 1, sub 

d, SW 1956. In de memorie van toelichting zegt de wetgever daarover het volgende (cursiveringen van 

mijn hand):130 

“Uitsluitend de verkrijging van ter beschikking gestelde onroerende zaken van de erflater of 

schenker zelf wordt gefaciliteerd en alleen als de verkrijger tevens aandelen verkrijgt in het kader 

van een bedrijfsopvolging. Alleen dan is sprake van dezelfde situatie als wanneer het pand had 

                                                           
129 Zie 5.3.  
130 Kamerstukken II 2008/09, 31390, 3, p. 45 (MvT).  
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behoord tot het ondernemingsvermogen van het lichaam waarin aandelen waren verkregen die 

bij erflater of schenker tot een aanmerkelijk belang behoorden.” 

Hieruit blijkt dat de wetgever alleen de verkrijging van een ter beschikking gestelde onroerende zaak in 

het kader van een bedrijfsopvolging wil faciliëren. Een ter beschikking gestelde onroerende zaak kan tot 

het ondernemingsvermogen worden gerekend, omdat zo dezelfde situatie ontstaat als wanneer het pand 

tot het ondernemingsvermogen van het lichaam had behoord. Omdat een overdracht van tracking stocks 

die het beleggingsvermogen volgen mijns inziens niet is aan te merken als een bedrijfsoverdracht, zou het 

in strijd met de bedoeling van de wetgever zijn als de BOR op de verkrijging van de zoon van toepassing 

is. In dat geval zou ‘betrekking hebben op een lichaam’ moeten worden uitgelegd als ‘betrekking hebben 

op het ondernemingsvermogen van het lichaam’. Deze interpretatie zou in lijn zijn met de doelstellingen 

van de BOR.  

5.10 Tussenconclusie 
In dit hoofdstuk is besproken hoe tracking stocks op dit moment behandeld moeten worden voor de 

toepassing van de BOR. Tracking stocks moeten een aanmerkelijk belang vormen om tot het 

ondernemingsvermogen te worden gerekend. Tracking stocks vormen een aanmerkelijk belang in de zin 

van art. 4.6 en 4.7 Wet IB 2001 als het belang ten minste 5% van het totale geplaatste aandelenkapitaal 

of van het geplaatste aandelenkapitaal van een soort tracking stocks vertegenwoordigd. Tracking stocks 

kunnen een soort aanmerkelijk belang vormen, omdat zij een aparte soorten aandelen in fiscale zin 

vormen. Er is namelijk een bijzondere gerechtigdheid is tot de gevolgde vermogensbestanddelen.  

Of tracking stocks kwalificeren als preferente aandelen is afhankelijk van de winstrechten en de 

vermogensbestanddelen die gevolgd worden. Tracking stocks die enkel recht geven op een vast dividend 

kwalificeren waarschijnlijk als preferente tracking stocks. Tracking stocks met alle winstrechten die 

algemene vermogensbestanddelen volgen, zoals het gehele ondernemingsvermogen, kwalificeren 

waarschijnlijk niet als preferente aandelen. Het kenmerk van tracking stocks is namelijk dat hun 

gerechtigdheid beperkt is tot de gevolgde vermogensbestanddelen, maar dat ze binnen die beperkte 

gerechtigdheid wel alle rechten geven op de winst, vermogensmutaties en liquidatieopbrengsten. Slechts 

wanneer vermogensbestanddelen gevolgd worden die recht geven op een vaste vergoeding, zoals een 

lening die recht geeft op rente, zou sprake kunnen zijn van preferente aandelen.  

Een aanmerkelijk belang moet op grond van art. 35c, lid 1, sub c, SW 1956 zien op een lichaam dat een 

onderneming drijft (de ondernemingseis) en kan slechts tot het ondernemingsvermogen worden 

gerekend voor zover de waarde toerekenbaar is aan een onderneming. Tracking stocks hebben geen 

betrekking op een lichaam, maar op de vermogensbestanddelen van het lichaam dat de tracking stocks 

uitgeeft. De wettekst kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. De letterlijke interpretatie ligt het 

meest voor de hand, hoewel deze mogelijk strijd oplevert met de doelstellingen van de BOR. Onder de 

letterlijke interpretatie wordt aan de ondernemingseis voldaan als het lichaam dat de tracking stocks heeft 

uitgegeven een onderneming drijft. Het doet dan niet ter zake of de tracking stocks zien op het 

ondernemingsvermogen of het beleggingsvermogen van het lichaam.  

Tracking stocks die vermogensbestanddelen volgen die niet toerekenbaar zijn aan een onderneming, 

vallen mijns inziens niet onder het ondernemingsvermogen als bedoeld in art. 35c, lid 1, sub c, SW 1956. 

Dat betekent dat de BOR niet van toepassing is op een verkrijging van tracking stocks die het 

beleggingsvermogen volgen.  
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Voor het toerekenen van het ondernemingsvermogen van het lichaam aan tracking stocks zijn er op basis 

van de wettekst twee mogelijkheden: (1) toerekening op basis van de waarde in het economische verkeer 

of (2) toerekening op basis van economische gerechtigdheid. Dit geldt voor zowel een direct als indirect 

gehouden aanmerkelijk belang. Toerekening op basis van de waarde in het economische verkeer lijkt het 

meest aan te sluiten bij de huidige wettekst, maar deze toerekeningsmethode is wel in strijd met de 

doelstellingen van de BOR. Op basis van deze toerekeningsmethode kan namelijk ondernemingsvermogen 

worden toegerekend aan tracking stocks die alleen het beleggingsvermogen volgen.  

Aan de bezitstermijn is voldaan als aandelen gedurende één jaar, onderscheidenlijk vijf jaren zijn 

gehouden door een aanmerkelijkbelanghouder en als het lichaam waarop de aandelen betrekking hebben 

gedurende die periode een onderneming dreef of medegerechtigdheid hield. Voor tracking stocks geldt 

dus dat zij gedurende deze periode gehouden moeten zijn. Wanneer gewone aandelen zijn omgezet in 

tracking stocks gaat deze termijn mijns inziens niet opnieuw lopen. Verder geldt de eis dat het lichaam 

waar de aandelen betrekking op hebben gedurende de bezitstermijn een onderneming moet hebben 

gedreven. Tracking stocks hebben echter geen betrekking op een lichaam, maar op 

vermogensbestanddelen van een lichaam. Het ligt het meest voor de hand om de wettekst letterlijk uit 

leggen, hoewel dit strijd met de doelstellingen van de BOR tot gevolg kan hebben.  

Het voortzettingsvereiste is ook van toepassing op een verkrijging van tracking stocks. Tracking stocks 

mogen gedurende de voortzettingstermijn niet worden vervreemd, ze mogen niet worden omgezet in 

preferente aandelen en er mag mijns inziens geen beperking plaatsvinden van de 

vermogensbestanddelen die worden gevolgd. Verder mag het lichaam niet stoppen om winst te genieten 

uit de onderneming die gedreven wordt. Hiervoor geldt wederom dat tracking stocks geen betrekking 

hebben op een lichaam in zijn geheel, maar op de vermogensbestanddelen van het lichaam dat de tracking 

stocks uitgeeft. Ook hier zijn weer twee interpretaties van de wettekst mogelijk, waarbij een letterlijke 

interpretatie meer voor de hand ligt. De letterlijke interpretatie zou betekenen dat het lichaam in het 

geheel niet mag stoppen met winst genieten uit de onderneming of een gedeelte daarvan. Als dat gebeurt, 

moet de BOR worden teruggenomen van de verkrijger van tracking stocks. Aan het voortzettingsvereiste 

wordt tevens niet voldaan als gewone aandelen gedurende de voortzettingstermijn worden omgezet in 

tracking stocks die worden uitgereikt aan meerdere aandeelhouders.  

Bij de samenloop van een verkrijging van tracking stocks en de verkrijging van een onroerend goed dat 

valt onder de terbeschikkingstellingsregeling komt voor de derde keer een interpretatievraagpunt naar 

voren. Het gaat wederom om het interpreteren van het lichaam waarop het belang betrekking heeft. Een 

letterlijke interpretatie zou betekenen dat er sprake is van betrekking op het lichaam omdat het lichaam 

de tracking stocks heeft uitgegeven. Dan zou de BOR ook van toepassing zijn op de verkrijging van een ter 

beschikking gestelde onroerende zaak terwijl de verkrijger tegelijkertijd tracking stocks verkrijgt die het 

beleggingsvermogen volgen. Deze interpretatie lijkt in strijd met de doelstellingen van de BOR. Het zou in 

lijn zijn met de doelstellingen en de bedoeling van de wetgever als de BOR alleen van toepassing op de 

verkrijging van een ter beschikking gestelde onroerende zaak die gepaard gaat met een verkrijging van 

tracking stocks die het ondernemingsvermogen volgen.  

De beschrijving in dit hoofdstuk van de behandeling van tracking stocks voor de BOR heeft laten zien deze 

behandeling op drie punten vragen oproept. Twee daarvan werden al genoemd in de probleemanalyse, 

een derde blijkt uit de beschrijving van de behandeling. Ten eerste is het niet 100% zeker of de tracking 

stocks als preferente aandelen moeten worden aangemerkt. Ten tweede laat de wettekst ruimte om twee 
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toerekeningsmethoden toe te passen. De meest voor de hand liggende van die twee, toerekening op basis 

van de waarde in het economische verkeer, is in strijd met de doelstellingen van de BOR. Uit de 

beschrijving van de behandeling is tot slot gebleken dat het onduidelijk is hoe het woordje ‘lichaam’ moet 

worden geïnterpreteerd in art. 35c, lid 1, sub c en sub d en in art. 35e, lid 1, sub c, onder 3°, SW 1956. Het 

volgende hoofdstuk doet enkele voorstellen om deze punten op te helderen.  
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6.  Tracking stocks en de BOR: kan het 
beter? 

6.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is besproken hoe tracking stocks op dit moment worden behandeld voor de 

toepassing van de BOR. Daarbij is een drietal onduidelijkheden naar voren gekomen. In dit hoofdstuk 

wordt gezocht naar oplossingen voor deze onduidelijkheden. Het uitgangspunt hiervoor wordt gevormd 

door de doelstellingen van de BOR, zoals beschreven in hoofdstuk 2 en samengevat in paragraaf 2.5. 

Het gaat om onduidelijkheden in de kwalificatie van tracking stocks als preferente aandelen, de juiste 

methode voor het toerekenen van ondernemingsvermogen aan de tracking stocks en het interpreteren 

van de term 'lichaam' in de wettelijke bepalingen. Als eerste wordt beschreven of het ondernemersbegrip 

kan helpen om de kwalificatie van de tracking stocks als preferente aandelen op te helderen (paragraaf 

6.2). Vervolgens wordt beschreven hoe toerekening op basis van de economische gerechtigdheid zou 

moeten plaatsvinden zodat er geen strijd is met de doelstellingen van de BOR (paragraaf 6.3). Paragraaf 

6.4 laat zien hoe de toerekeningsmethode ook het interpretatieprobleem van de term 'lichaam' kan 

oplossen. Het hoofdstuk sluit af met een concept wettekst (paragraaf 6.5). 

6.2 Kwalificatie als preferente aandelen: houder een ondernemer? 
In paragraaf 5.4 is besproken dat tracking stocks zouden kunnen kwalificeren als preferente aandelen, 

afhankelijk van de winstrechten die aan de aandelen zijn toegekend en de vermogensbestanddelen die 

gevolgd worden. Zo is Van der Kroon bijvoorbeeld van mening dat er sprake kan zijn van preferente 

tracking stocks als de tracking stocks enkel een vordering van de onderneming volgen.131 Zolang hier in de 

parlementaire geschiedenis, noch in de jurisprudentie geen uitspraak over is gedaan, blijft deze 

onduidelijkheid bestaan. Het kan echter helpen om te concentreren op de achterliggende vraag: wanneer 

is de houder van tracking stocks een ondernemer? De BOR is immers slechts onder voorwaarden van 

toepassing op preferente aandelen, omdat de wetgever een houder van preferente aandelen namelijk in 

principe meer te vergelijken vindt met een belegger dan met een ondernemer. Als een houder van 

tracking stocks echter meer te vergelijken is met een ondernemer dan met een belegger, doet het er in 

principe niet toe of de tracking stocks zelf als preferente aandelen kwalificeren. Omdat de houder dan 

ondernemer is, zou de BOR van toepassing moeten zijn.  

In art. 35d, lid 1, sub c jo. art. 35c, lid 1, sub c SW 1956 is beschreven wanneer een 

aanmerkelijkbelanghouder kwalificeert als ondernemer. Daaruit blijkt dat de wetgever een houder van 

aandelen in eerste instantie aanmerkt als een ondernemer onder de volgende voorwaarden: 

1. Het aandelenbelang moet een aanmerkelijk belang vormen. 

2. Het aanmerkelijk belang moet betrekking hebben op een lichaam dat een onderneming drijft, of 

medegerechtigdheid houdt.  

                                                           
131 Van der Kroon, WFR 2012/1110, par. 2.1, ad 3. Zie ook 5.4.  
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Ten aanzien van de eerste voorwaarde heeft de wetgever bij de invoering van de nieuwe 

aanmerkelijkbelangregeling in 1997 overwogen dat een houder van aandelen zowel ondernemer als 

belegger is. Vanuit vereenvoudigingsoverwegingen heeft de wetgever de eis dat ten minste 5% moet 

worden gehouden geïntroduceerd. Zo wilde hij het onderscheid tussen de aandeelhouder als ondernemer 

en de aandeelhouder als belegger beter tot uitdrukking brengen.132 Dat de grens op 5% kwam te liggen 

heeft de wetgever gerechtvaardigd door de vergelijking te trekken met de deelnemingsvrijstelling in de 

vennootschapsbelasting. Deze is ook van toepassing is zodra een belang van ten minste 5% wordt 

gehouden. Anders dan om eenvoudigheidsredenen is het niet duidelijk waarom een aandeelhouder met 

een belang van 4% in de ogen van de wetgever geen ondernemer is en een aandeelhouder met een belang 

van 6% wel. Het staat in ieder geval los van een inhoudelijke beoordeling of iemand een echte ondernemer 

is. Toch heeft de wetgever in de aanmerkelijkbelangregeling voor dit systeem gekozen en hij heeft dit 

overgenomen voor de BOR.  

De tweede voorwaarde houdt in dat het lichaam waarop de aandelen betrekking hebben een 

onderneming drijft, of een medegerechtigdheid houdt. Een houder van aandelen in een lichaam dat geen 

onderneming drijft, is dus geen ondernemer. Tracking stocks hebben echter geen betrekking op een 

lichaam, maar op vermogensbestanddelen van een lichaam. In paragraaf 5.3 is met betrekking tot de 

vraag of tracking stocks onderdeel uitmaken van het ondernemingsvermogen reeds besproken hoe 

‘lichaam’ in de wettekst geïnterpreteerd kan worden en wat daar de gevolgen van zijn. Als het gaat over 

de vraag of een houder van tracking stocks meer te vergelijken is met een ondernemer of met een 

belegger, moet mijns inziens worden uitgegaan van de interpretatie dat naar de gevolgde 

vermogensbestanddelen moet worden gekeken. Alleen als deze een onderneming vormen, is de houder 

van de tracking stocks een ondernemer. Dat sluit ook aan bij het ondernemersbegrip van art. 3.4 Wet IB 

2001, dat onder andere stelt dat iemand ondernemer is als voor zijn rekening een onderneming wordt 

gedreven. Houders van tracking stocks die alleen zien op het ondernemingsvermogen, zouden in dat geval 

kwalificeren als ondernemers. Houders van tracking stocks die alleen zien op het beleggingsvermogen, 

zouden in dat geval niet kwalificeren als ondernemers voor de BOR en zijn meer te vergelijken met 

beleggers. Dat betekent voor de houder van tracking stocks die alleen een vordering van de vennootschap 

volgen, dat moet worden beoordeeld of de vordering deel uit maakt van het ondernemingsvermogen of 

het beleggingsvermogen. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van de vermogensetiketteringsregels. 

Behoort de vordering tot het beleggingsvermogen, dan is de houder niet aan te merken als ondernemer. 

Naast deze twee wettelijke voorwaarden voor het zijn van ondernemer, heeft de wetgever in de 

parlementaire geschiedenis twee aanknopingspunten genoemd die van belang kunnen zijn voor het 

beantwoorden van de vraag of een houder van tracking stocks ondernemer is of niet:  

1. Ondernemers komen alle rechten op winst toe. Onder alle rechten op winst vallen zowel het recht 

op alle vermogensmutaties van en het recht op alle inkomsten uit de aandelen;133 

2. Ondernemers beïnvloeden de winstgevendheid van de onderneming en creëren meerwaarde 

voor hun investering.134 

                                                           
132 Kamerstukken II 1995/96, 24761, 3, p. 14 (MvT). 
133 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 103 (NV). 
134 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 21 (NV). 
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Deze twee aanknopingspunten zijn op dit moment geen wettelijke vereisten voor het zijn van ondernemer 

voor de BOR. Mogelijk zouden zij aan het huidige ondernemersbegrip voor de BOR kunnen worden 

toegevoegd. Het voert voor deze plaats echter te ver om daar op in te gaan.  

Het eerste aanknopingspunt maakt duidelijk dat iedere aandeelhouder die alle rechten op winst toekomt, 

een ondernemer is. Daaronder vallen de vermogensmutaties van de aandelen en alle inkomsten uit de 

aandelen. Dat zou betekenen dat een houder van tracking stocks die voldoet aan de wettelijke 

voorwaarden en alle rechten op winst toekomt in beginsel een ondernemer is. Dat stemt overeen met 

het ondernemersbegrip uit art. 3.4 Wet IB 2001. Een IB-ondernemer heeft namelijk ook alle rechten op 

de winsten uit zijn onderneming.  

Het tweede aanknopingspunt houdt in dat er een mate van zeggenschap aanwezig moet zijn. Het is echter 

lastig vast te stellen hoeveel zeggenschap ‘voldoende’ is. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt namelijk 

niet wat ‘beïnvloeden van de winstgevendheid van de onderneming’ precies inhoudt. 

Aanmerkelijkbelanghouders van aandelen zonder zeggenschapsrechten zijn dan in ieder geval geen 

ondernemers. Dit zou stroken met het ondernemersbegrip voor IB-ondernemers, waarbij het niet 

denkbaar is dat een ondernemer in de zin van art. 3.4 en 3.5 Wet IB 2001 geen zeggenschap heeft over 

zijn onderneming. Het eisen van zeggenschap draagt zo bij aan de doelstelling van de BOR dat er een 

gelijke behandeling plaats moet vinden tussen overdrachten in de winstsfeer en de 

aanmerkelijkbelangsfeer.  

Het is moeilijk om te zeggen hoe ver de zeggenschap moet gaan. De eis dat de overdrager bestuurder is, 

is politiek niet haalbaar, zoals is gebleken met de invoering van de doorschuifregeling bij schenking.135 

Zeggenschap hoeft echter niet alleen als bestuurder uitgeoefend te worden, dat kan ook in de algemene 

vergadering van aandeelhouders (hierna: AVA). Dat kan doorslaggevende zeggenschap zijn als een 

aanmerkelijkbelanghouder meer dan de helft van de zeggenschapsrechten binnen de AVA heeft. Om 

echter ook minderheidsaandeelhouders als ondernemer aan te merken, zou kunnen worden volstaan met 

het stellen van de eis dat de zeggenschapsrechten binnen de AVA even groot moeten zijn als het belang 

dat in de vennootschap gehouden wordt. Het voert voor deze plaats echter te ver om gedetailleerd alle 

mogelijkheden te beschrijven.  

Voor de houders van tracking stocks zouden deze twee genoemde aanknopingspunten betekenen dat zij 

als ondernemers kwalificeren als zij ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal van het lichaam 

of van een soort houden en als de gevolgde vermogensbestanddelen tot het ondernemingsvermogen van 

het lichaam behoren. Daarnaast zou hen uit die aandelen alle rechten op winst moeten toekomen. Ook 

zou er een mate van zeggenschap in de onderneming moeten zijn, evenals bij de IB-ondernemer. 

Dat betekent dat een houder van tracking stocks die alleen een vordering volgen, en deze vordering 

behoort tot het ondernemingsvermogen, geen ondernemer is. Er wordt op de tracking stocks een vaste 

vergoeding uitgekeerd. De vordering is in principe niet onderhevig aan vermogensmutaties, dus dergelijke 

winsten of verliezen komen niet voor rekening van de houder van tracking stocks. Daarmee zijn deze 

tracking stocks meer te vereenzelvigen met preferente aandelen dan met gewone aandelen. Gewone 

aandelen kenmerken zich namelijk door een winstafhankelijke uitkering en de aandeelhouder loopt risico 

op vermogensmutaties.  

                                                           
135 Kamerstukken II 2009/10, 32129, 14, p. 3 (Derde nota van wijziging). 
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6.3 Toerekeningsmethode in lijn met de doelstellingen 
In paragraaf 5.5 is uiteengezet dat de wettekst ruimte laat aan twee toerekeningsmethoden voor het 

toerekenen van de waarde van ondernemingsvermogen aan tracking stocks, namelijk (1) op basis van de 

waarde in het economische verkeer van de tracking stocks en (2) op basis van de economische 

gerechtigdheid van de tracking stocks tot de vermogensbestanddelen van het lichaam. In dezelfde 

paragraaf is besproken dat de toerekening op basis van de waarde in het economische verkeer ertoe leidt 

dat de waarde van ondernemingsvermogen niet alleen wordt toegerekend aan tracking stocks die het 

ondernemingsvermogen volgen, maar ook aan de tracking stocks die de het beleggingsvermogen volgen. 

De BOR kan dan worden toegepast op een verkrijging van aandelen die geen gerechtigdheid geven tot de 

onderneming. Met andere woorden, de BOR wordt dan toegepast op een niet reële bedrijfsoverdracht. 

Dat is in strijd met de belangrijkste doelstelling van de BOR. Daarnaast treedt er een verschil in 

behandeling op tussen een IB-ondernemer en een aanmerkelijkbelanghouder. De 

aanmerkelijkbelanghouder die tracking stocks verkrijgt die alleen het beleggingsvermogen volgen, zou de 

BOR namelijk wel toe kunnen passen op zijn verkrijging. Een IB-ondernemer daarentegen kan op een 

verkrijging van beleggingsvermogen de BOR niet toepassen, omdat het beleggingsvermogen op grond van 

de vermogensetiketteringsregels tot het privévermogen behoort. Dit verschil in behandeling is ook in 

strijd met de doelstellingen van de BOR. Toerekening op basis van de waarde in het economische verkeer 

is dus in strijd met twee doelstellingen van de BOR.  

Bij toerekening op basis van de economische gerechtigdheid worden de vermogensbestanddelen van een 

lichaam toegerekend aan de aandelen die daartoe economisch gerechtigd zijn. Met andere woorden, de 

toerekening vindt plaats op basis van de gevolgde vermogensbestanddelen. Dit is zowel van toepassing 

op ‘gewone’ aandelen, als op tracking stocks. Welke soort aandelen waartoe economisch gerechtigd is, is 

altijd af te leiden uit de statuten van het lichaam dat de aandelen uitgeeft. Daarin moet immers 

beschreven zijn welke rechten aan een soort aandelen zijn toegerekend en welke 

vermogensbestanddelen worden gevolgd. Omdat de economische gerechtigdheid in de statuten is 

beschreven, is deze controleerbaar. Dat bevordert de uitvoerbaarheid van deze toerekeningsmethode. 

Eventueel kan de inspecteur bewijsstukken opvragen als belastingplichtige een verzoek voor het 

toepassen van de BOR heeft gedaan. Ook onder de huidige regeling moet de inspecteur een verzoek 

handmatig beoordelen. Het controleren van de economische gerechtigdheid hoeft deze beoordeling niet 

veel complexer te maken.  

Bij gewone aandelen is er sprake van economische gerechtigdheid tot alle vermogensbestanddelen, dus 

zowel het ondernemingsvermogen als het beleggingsvermogen. De aandelen zijn gerechtigd tot de winst 

uit alle aandelen en op basis van deze gerechtigdheid worden alle vermogensbestanddelen aan de 

aandelen toegerekend. 

Tracking stocks verschillen van gewone aandelen omdat ze economisch gerechtigd zijn tot specifieke 

vermogensbestanddelen. Tracking stocks die het ondernemingsvermogen volgen zijn specifiek gerechtigd 

tot de winsten en vermogensmutaties van dat ondernemingsvermogen, net zoals tracking stocks die het 

beleggingsvermogen volgen specifiek gerechtigd zijn tot de winsten en vermogensmutaties van dat 

beleggingsvermogen. Als op basis van de economische gerechtigdheid het ondernemingsvermogen wordt 

toegerekend, betekent dit dat al het ondernemingsvermogen wordt toegerekend aan de tracking stocks 

die het ondernemingsvermogen volgen. Zo wordt ook al het beleggingsvermogen toegerekend aan de 

tracking stocks die het beleggingsvermogen volgen.  
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Er wordt dus geen vermogen toegerekend aan aandelen die daar niet toe gerechtigd zijn. Een verkrijger 

van tracking stocks die het ondernemingsvermogen volgen krijgt al het ondernemingsvermogen 

toegerekend aan zijn verkregen tracking stocks en kan op die volledige verkrijging de BOR toepassen. 

Hiermee wordt een reële bedrijfsoverdracht gefacilieerd.  

Bij het toepassen van toerekening op basis van de economische gerechtigdheid wordt in feite ‘door de 

aandelen heen gekeken’, naar de achterliggende vermogensbestanddelen. Op het niveau van de 

vermogensbestanddelen wordt gekeken welke behoren tot de onderneming in de zin van art. 3.2 Wet IB 

2001 die door het lichaam wordt gedreven. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van de 

vermogensetiketteringsregels. Zo wordt de omvang van het ondernemingsvermogen bepaald. Dit 

bevordert de rechtsvormneutraliteit, omdat de omvang van een IB-ondernemer ook op basis van de 

vermogensetiketteringsregels plaatsvindt.  

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen economische gerechtigdheid van aandelen tot de 

vermogensbestanddelen en tot de winsten. Een 4% aandelenbelang kan economisch gerechtigd zijn tot 

20% van de winst van een onderneming. Dat is echter niet wat bedoeld wordt met toerekening op basis 

van economische gerechtigdheid. Met economische gerechtigdheid wordt in de eerste plaats 

gerechtigdheid tot een vermogensbestanddeel bedoeld. Deze gerechtigdheid blijkt uit de statuten van de 

aandelen, waarin is vastgelegd welke vermogensbestanddelen door de aandelen worden gevolgd. Het is 

een volgende stap om te bezien op welke winsten, afkomstig uit de vermogensbestanddelen waartoe 

iemand gerechtigd is, iemand economisch gezien recht heeft.  

Om niet op gespannen voet te komen met de doelstelling dat directe en indirecte belangen zoveel 

mogelijk hetzelfde moeten worden behandeld, zal de toerekening bij indirect gehouden belangen ook 

moeten plaatsvinden op basis van de economische gerechtigdheid, in plaats van op basis van de waarde 

in het economische verkeer, zoals art. 35c, lid 5 (slot) SW 1956 nu voorschrijft. Als er sprake is van een 

indirect aanmerkelijk belang, zou als het ware door de holding heen gekeken moeten worden om de 

economische gerechtigdheid te bepalen. Er moet dan dus worden gekeken naar de economische 

gerechtigdheid van de aandelen die de holding houdt in een werkmaatschappij. Vervolgens zou op basis 

daarvan ondernemingsvermogen aan de holding moeten worden toegerekend. 

6.4 Interpreteren van ‘lichaam’ 
In art. 35c, lid 1, sub c en sub d SW 1956, art. 35d, lid 1, sub c, SW 1956 en art. 35e, lid 1, sub c, onder 3° 

SW 1956 wordt gesproken van een ‘lichaam’ waarop de vermogensbestanddelen betrekking hebben. In 

paragraaf 5.3, 5.7 en 5.8 is reeds opgemerkt dat tracking stocks geen betrekking hebben op een lichaam, 

maar op de vermogensbestanddelen van dat lichaam. Wanneer de huidige regeling op tracking stocks 

wordt toegepast leidt dit tot twee mogelijke interpretaties.136 De vraag is welke interpretatie het meest 

juist is, uitgaande van de doelstellingen van de BOR.  

De letterlijke interpretatie leidt ertoe dat naar het lichaam als geheel wordt gekeken. Wanneer tracking 

stocks worden verkregen die slechts een deel van het ondernemingsvermogen volgen, betekent deze 

interpretatie bijvoorbeeld dat het lichaam in het geheel bezien een onderneming moet drijven om te 

voldoen aan de ondernemingseis. Het doet er daarbij niet toe dat de tracking stocks niet tot de gehele 

onderneming die gedreven wordt gerechtigd zijn. Wanneer echter na een verkrijging van dezelfde soort 

                                                           
136 Zie 5.3 en 5.7.  



52 
 

tracking stocks het lichaam voor een gedeelte stopt winst uit de onderneming te genieten, heeft deze 

interpretatie het gevolg dat er zich een gebeurtenis voordoet als bedoelt in art. 35e, lid 1, sub c, onder 3° 

SW 1956. Als dit niet het gedeelte van het ondernemingsvermogen is dat door de tracking stocks gevolgd 

wordt, is het onterecht dat de BOR zou worden teruggenomen. Een reële bedrijfsopvolging wordt dan de 

toepassing van de BOR ontzegd.  

Het zou daarom beter aansluiten bij de doelstellingen van de BOR om voor ‘lichaam’ de achterliggende 

vermogensbestanddelen te lezen. Uitgaande van het bovenstaande voorbeeld zou dat betekenen dat 

alleen voor de vermogensbestanddelen die door de tracking stocks worden gevolgd moet worden 

getoetst of zij deel uitmaken van de onderneming van het lichaam. Dan zou aan de ondernemingseis zijn 

voldaan. Met betrekking tot het voortzettingsvereiste betekent deze interpretatie dat er alleen sprake is 

van een gebeurtenis als bedoeld in art. 35e, lid 1, sub c, onder 3° SW 1956 als er, gedeeltelijk, wordt 

opgehouden winst te genieten uit de gevolgde vermogensbestanddelen.  

In deze laatstgenoemde interpretatie komt de toerekening op basis van de economische gerechtigdheid 

terug. Wanneer de vermogensbestanddelen op basis van economische gerechtigdheid aan tracking stocks 

worden toegerekend, kan het woord ‘lichaam’ uit de wettekst worden verwijderd. Het is dan namelijk niet 

meer van belang dat de aandelen betrekking hebben op een lichaam, alleen nog dat de aandelen 

betrekking hebben op de achterliggende vermogensbestanddelen.  

6.5 Tussenconclusie en concept wettekst137  
In dit hoofdstuk is een aantal punten besproken dat de behandeling van tracking stocks meer in lijn kan 

brengen met de doelstellingen van de BOR. De behandeling van tracking stocks voor de toepassing van de 

BOR staat natuurlijk niet op zichzelf. De verbeterpunten komen weliswaar voort uit de behandeling van 

de BOR, maar hebben ook betrekking op de behandeling van aandelen in het algemeen.  

De vraag of tracking stocks zouden kunnen kwalificeren als preferente aandelen kan worden is aan de 

hand van de wet en de parlementaire geschiedenis niet eenduidig te beantwoorden. Het kan echter 

helpen om te kijken naar de achterliggende vraag, namelijk wanneer de houder van tracking stocks 

vergeleken kan worden met een ondernemer. Daarbij zijn twee wettelijke vereisten van belang, namelijk 

dat de houder een aanmerkelijk belang heeft en dat het lichaam een onderneming drijft. Twee 

aanknopingspunten uit de parlementaire geschiedenis kunnen daarnaast nog helpen bij het 

beantwoorden van de vraag. Ten eerste is dat of de houder recht heeft op alle winsten, daaronder 

begrepen vermogensmutaties en inkomsten uit de aandelen. Ten tweede is dat of de houder de 

winstgevendheid van de onderneming kan beïnvloeden.  

Met betrekking tot de toerekening zou expliciet in de wettekst kunnen worden opgenomen dat er 

toerekening van vermogensbestanddelen aan aandelen plaatsvindt op basis van de economische 

gerechtigdheid. Deze toerekeningsmethode leidt ertoe dat alleen die vermogensbestanddelen aan de 

aandelen worden toegerekend waar de aandelen economisch toe gerechtigd zijn. Deze 

toerekeningsmethode creëert de mogelijkheid om als het ware door de aandelen te kijken naar de 

achterliggende vermogensbestanddelen. Het is dan ook niet meer nodig om in de wettekst te spreken van 

                                                           
137 Alle genoemde artikelen komen uit de Successiewet 1956, tenzij anders vermeld. 
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aandelen die betrekking hebben op een lichaam, waardoor er geen interpretatieproblemen ontstaan. Dat 

zou betekenen dat art. 35c er dan als volgt uit komen te zien:  

 “Artikel 35c 

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt onder de 

verkrijging van ondernemingsvermogen verstaan de verkrijging van:  

a. een onderneming als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, of een 

gedeelte daarvan; 

b. een medegerechtigdheid als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet 

inkomstenbelasting 2001, of een gedeelte daarvan; 

c. een aanmerkelijk belang van een ondernemer als bedoeld in artikel 35d, eerste lid, onderdeel 

c, mits het aanmerkelijk belang economische gerechtigdheid oplevert tot 

vermogensbestanddelen die door het lichaam gehouden worden in het kader een onderneming 

als bedoeld in onderdeel a, of een medegerechtigdheid als bedoeld in onderdeel b, waarbij 

slechts als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt: 

1°: de waarde van de door het lichaam gehouden vermogensbestanddelen waartoe het 

aanmerkelijk belang economisch gerechtigd is, en 

2°: een deel van het beleggingsvermogen van dat lichaam tot maximaal 5 percent van de 

ingevolge onder 1° toegerekende waarde; 

d. onroerende zaken die bij de erflater of schenker behoorden tot een werkzaamheid als 

bedoeld in artikel 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001, mits deze dienstbaar zijn aan de 

onderneming van een lichaam als bedoeld in onderdeel c, en de verkrijger tegelijkertijd 

vermogensbestanddelen als bedoeld in onderdeel c, verkrijgt die economisch gerechtigd zijn tot 

vermogensbestanddelen die bij het lichaam tot een onderneming behoren.” 

De bezitstermijn in art. 35d, lid 1, sub c zou als volgt moeten worden aangepast: 

“d. aanmerkelijkbelanghouder was van de vermogensbestanddelen, bedoeld in artikel 35c, eerste 

lid, onderdeel c, en de vermogensbestanddelen van het lichaam waarop het aanmerkelijk belang 

betrekking heeft gedurende de in de aanhef bedoelde periode van één jaar, onderscheidenlijk vijf 

jaren, tot het daar bedoelde ondernemingsvermogen behoorde en het in artikel 35c, eerste lid, 

onderdeel c, onder 2°, bedoelde beleggingsvermogen niet in deze periode via een storting in het 

lichaam is ingebracht;”  

Het voortzettingsvereiste in art. 35e, lid 1, sub c, onder 3° zou als volgt moeten worden aangepast: 

“3°. de vermogensbestanddelen waartoe het aandelenbelang gerechtigd is, of een gedeelte 

daarvan, maken niet langer deel uit van het ondernemingsvermogen met betrekking tot de 

gedreven onderneming of medegerechtigdheid;” 
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7.   Conclusie 
Tracking stocks zijn aandelen die recht geven op winst- en liquidatie-uitkeringen die voortvloeien uit 

specifieke vermogensbestanddelen van een vennootschap. Wanneer een belang dat bestaat uit tracking 

stocks wordt overgedragen, moet worden beoordeeld of de BOR op de verkrijging van toepassing is. Bij 

deze beoordeling zijn op voorhand een tweetal punten onduidelijk. Ten eerste is het onduidelijk of de 

aandelen als preferente aandelen kwalificeren of niet. Wanneer dat namelijk zo is, moeten de tracking 

stocks voldoen aan aanvullende voorwaarden om de BOR op de verkrijging te kunnen toepassen. Ten 

tweede is het onduidelijk hoe de waarde van het ondernemingsvermogen moet worden toegerekend aan 

de tracking stocks, zowel bij direct als bij indirect gehouden belangen. Om hier meer duidelijkheid in te 

krijgen is in deze thesis geprobeerd een antwoord te geven op de volgende vraag: 

Hoe moeten tracking stocks worden behandeld voor de toepassing van de BOR en hoe zouden ze, 

voor zover deze behandeling niet in lijn is met de doelstellingen van de BOR, behandeld moeten 

worden gelet op deze doelstellingen? 

In het zoeken naar een antwoord op deze vraag is eerst in de parlementaire geschiedenis gezocht naar de 

doelstellingen van de wetgever bij het introduceren van de BOR. De belangrijkste doelstelling is dat de 

wetgever een reële bedrijfsoverdracht wil faciliëren, omdat anders mogelijk het voortbestaan van de 

onderneming in gevaar komt. Andere doelstellingen zijn dat er geen verschillende behandeling mag 

bestaan tussen overdrachten in de winstsfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer, tussen direct en indirect 

gehouden belangen en tussen overdracht door schenking en vererving. Een reële bedrijfsoverdracht is 

een overdracht van een onderneming van een ondernemer naar een ondernemer. In de parlementaire 

geschiedenis komt naar voren dat een aanmerkelijkbelanghouder ondernemer is voor de BOR, maar dat 

er mogelijk nog aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld. 

Om te kunnen bepalen hoe tracking stocks worden behandeld voor de toepassing van de BOR, is de 

huidige regeling eerst in het algemeen beschreven. Daarbij is stilgestaan bij de berekening van de 

voorwaardelijke vrijstellingen, de omvang van het ondernemingsvermogen, de bezitstermijn en het 

voortzettingsvereiste. Bij het bespreken van de omvang van het ondernemingsvermogen is in het 

bijzonder stilgestaan bij aandelen als onderdeel van het ondernemingsvermogen.  

Na een introductie over tracking stocks als juridisch en economisch fenomeen, is ingegaan op de 

behandeling van tracking stocks voor de BOR. Tracking stocks vormen een soort aandelen in fiscale zin, 

omdat er sprake is van een bijzondere gerechtigdheid tot een vermogensbestanddeel. Om tracking stocks 

tot het ondernemingsvermogen te kunnen rekenen, moeten de tracking stocks ondernemingsvermogen 

volgen. Op tracking stocks die het beleggingsvermogen volgen is de BOR mijns inziens niet van toepassing.  

Vervolgens is beschreven of de tracking stocks als preferente aandelen kwalificeren. Of tracking stocks 

kwalificeren als preferente aandelen is afhankelijk van de winstrechten en de vermogensbestanddelen 

die gevolgd worden. Tracking stocks die enkel recht geven op een vast dividend kwalificeren waarschijnlijk 

als preferente tracking stocks. Tracking stocks met alle winstrechten die algemene 

vermogensbestanddelen volgen, zoals het gehele ondernemingsvermogen, kwalificeren waarschijnlijk 

niet als preferente aandelen. Het kenmerk van tracking stocks is namelijk dat hun gerechtigdheid beperkt 

is tot de gevolgde vermogensbestanddelen, maar dat ze binnen die beperkte gerechtigdheid wel alle 

rechten geven op de winst, vermogensmutaties en liquidatieopbrengsten.  
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De tweede onduidelijkheid, namelijk hoe de waarde van het ondernemingsvermogen aan tracking stocks 

moet worden toegerekend, is vervolgens beschreven. Er zijn twee manieren van toerekening mogelijk op 

grond van de huidige wettekst: (1) toerekening op basis van de waarde in het economische verkeer en (2) 

toerekening op basis van de economische gerechtigdheid. Hoewel de letterlijke tekst van art. 35c, lid 1, 

sub c, SW 1956 in combinatie met art. 35c, lid 5 (slot) SW 1956 suggereert dat moet worden toegerekend 

op basis van de waarde in het economische verkeer, levert deze methode strijd op met de doelstellingen 

van de BOR. Aan de hand van deze toerekeningsmethode zou het namelijk mogelijk zijn om 

ondernemingsvermogen toe te rekenen aan tracking stocks die alleen het beleggingsvermogen volgen. 

Het zou daarom beter zijn om toe te rekenen op basis van de economische gerechtigdheid.  

Naast de twee eerder genoemde onduidelijkheden, bleek bij het beschrijven van de behandeling van 

tracking stocks nog een onduidelijkheid te bestaan. De huidige wettekst spreekt namelijk van een belang 

dat betrekking moet hebben op een ‘lichaam’. Tracking stocks hebben echter geen betrekking op een 

lichaam, maar op de achterliggende vermogensbestanddelen. Er zijn steeds twee 

interpretatiemogelijkheden, waarbij de letterlijke interpretatie wellicht het meest voor hand ligt, maar 

ook tot onwenselijke situaties kan leiden bij bijvoorbeeld het voortzettingsvereiste.  

In het laatste hoofdstuk zijn een aantal oplossingen aangedragen voor de genoemde onduidelijkheden. 

Met betrekking tot de vraag of tracking stocks als preferente aandelen kwalificeren, wordt voorgesteld 

om naar de achterliggende vraag te kijken: zijn houders van tracking stocks ondernemers? Voor het 

beantwoorden van deze vraag wordt gekeken naar de wettelijke vereisten en twee aanknopingspunten 

uit de parlementaire geschiedenis. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat een houder van 

tracking stocks die alleen een vordering volgen te vereenzelvigen is met een houder van preferente 

aandelen.  

Met betrekking tot de toerekeningsmethoden gaat de voorkeur uit naar toerekening op basis van de 

economische gerechtigdheid van de aandelen. Dat betekent dat er als het ware door de aandelen heen 

wordt gekeken naar de achterliggende vermogensbestanddelen waartoe de aandelen gerechtigd zijn. Als 

tracking stocks gerechtigd zijn tot het ondernemingsvermogen, wordt de waarde van dit vermogen 

volledig aan deze aandelen toegerekend. Er wordt dus geen ondernemingsvermogen toegerekend aan 

tracking stocks die zien op het beleggingsvermogen. Deze methode van toerekening heeft gelijk tot gevolg 

dat het niet meer relevant is hoe het woord ‘lichaam’ wordt geïnterpreteerd. Er wordt namelijk door het 

lichaam heen gekeken naar de vermogensbestanddelen.  

Met deze oplossingen, die in lijn zijn met de doelstellingen, worden de onduidelijkheden in de behandeling 

van tracking stocks opgehelderd. Tot slot wordt een concept wettekst voorgesteld waarin de oplossingen 

zijn verwerkt. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Literatuurlijst 
Naslagwerken: 

Asser/Van Soolinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013 

G. van Solinge & M.P. Nieuwe Weme, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

burgerlijk recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel IIa. NV en BV. Oprichting, vermogen en aandelen, 

Deventer: Kluwer 2013.  

Burgerhart 2008 

W. Burgerhart, Waarde en Erfrecht. Beschouwingen over de waarde van een onderneming in het erfrecht 

en enige verwante wetten (diss. Nijmegen), Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, deel 

7, Deventer: Kluwer 2008. 

De Haan 2007 

A. de Haan, Bedrijfsvermogen in de successiewet en het gelijkheidsbeginsel (diss. Amsterdam UvA), Den 

Haag: SDU Uitgevers 2007. 

Hoogeveen 2011 

M.J. Hoogeveen, De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving, Den Haag: SDU Uitgevers 

2011. 

Van Vijfeijken & Gubbels, Cursus Belastingrecht 

I.J.F.A. van Vijfeijken & N.C.G. Gubbels, Cursus Belastingrecht (Schenk- en Erfbelasting), Deventer: 

Kluwer 2017 (online te raadplegen).  

Vakstudie Successiewet 

K. Lambregtse & I. van Vijfeijken (red.), Successiewet (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, deel 7), 

Deventer: Wolters Kluwer (online).  

 

 

Tijdschriftartikelen: 

Albert, WFR 2017/121 

P.G.H. Albert, ‘Indirect aanmerkelijk belang en BOR’, WFR 2017/121.  

Beer, de, WPNR 2017/7149 

A.M.A. de Beer, ‘BOR-reparatiewetgeving indirecte belangen. Repareren of toch slopen?’, WPNR 

2017/7149, p. 367-373. 

Beer, de & Overduin, PE-Tijdschrift 2017/1 



57 
 

A.M.A. de Beer & C. Overduin, ‘Soortaandelen en indirecte belangen <5% onder de BOR’, PE-Tijdschrift 

voor de Bedrijfsopvolging 2017/1, p. 6-13. 

Beer, de & De Jong, Het Register 2013, nr. 5 

A.M.A. de Beer & G. de Jong, ‘Tracking stocks en bedrijfsopvolging’, Het Register 2013, nr. 5, p. 34-40. 

Dijkstra, WFR 2011/725 

C.G. Dijkstra, ‘Meeslepen of meetrekken, maar niet doorschuiven?’, WFR 2011/725.  

Ganzeveld, NTFR 2013/2431 

J. Ganzeveld, ‘Indirect aanmerkelijk belang: toe aan revisie?’, NTFR 2013/2431.  

Ganzeveld & Van Gijlswijk, PE-Tijdschrift 2015/2 

J. Ganzeveld & M.J.A.M. van Gijlswijk, ‘Wanneer is een aandeel preferent? Preferente aandelen in het 

kader van een bedrijfsopvolging’, PE-Tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging 2015/2, p. 6-11. 

Groenewald, Ondernemingsrecht 2004/70 

Th. Groenewald, ‘Risico's bij tracking stock’, Ondernemingsrecht 2004/70. 

Hoogeveen & Lindenhof, MBB 2017/10-03 

M.J. Hoogeveen & R.C.G. Lindenhof, ‘Toerekenen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten per 1 juli 2016’, 

MBB 2017/10-03, p. 324-344. 

Kroon, van der, WFR 2012/1110 

M.G.H. van der Kroon, ‘Bedrijfsopvolging met preferente aandelen en indirecte aandelenbelangen’, WFR 

2012/1110.  

Liem & Ex, Ondernemingsrecht 2000/313 

T.H. Liem & D.J. Ex, ‘Tracking stock: een alternatief voor splitsing van beursvennootschappen?’, 

Ondernemingsrecht 2000/313.  

Sonderen, van, Ondernemingsrecht 2004/74 

J.C.M. van Sonderen, ‘Fiscale aspecten van tracking stock’, Ondernemingsrecht 2004/74. 

Stevens, TFO 2010/25 

S.A. Stevens, ‘De herziene bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting’, TFO 2010/2. 

Timmermans, Ondernemingsrecht 2003/248 

R.A.F. Timmermans, ‘Opheffing van een aandelensoort bij 'tracking stock'’, Ondernemingsrecht 

2003/248, p. 248-254.  

Wijkerslooth-Lhoëst, de, WPNR 2010/6841 



58 
 

S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst, ‘De nieuwe bedrijfsopvolgingsregeling: vragen, antwoorden en nieuwe 

vragen …’, WPNR 2010/6841. 

Zuiderwijk, KWEP 2015/20 

J.C.L. Zuiderwijk, ‘Praktijkupdate Bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2015)’, KWEP 2015/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


