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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Aanleiding 

‘Dubbele belasting’ is een concept dat in onze huidige globaliserende economie geen introductie 

meer behoeft. Het veelvuldig besproken onderwerp staat internationaal in de fiscale schijnwerpers. 

Discrepanties tussen het belastingsysteem van woon- en werkland en de belastingbeginselen die 

daaraan ten grondslag liggen, zorgen geregeld voor een dubbele heffing over grensoverschrijdende 

vermogens- en inkomstenbestanddelen. Deze botsende belastingjurisdicties zijn echter niet de enige 

oorzaak van dubbele belastingheffing. Ook binnen het belastingsysteem van één land kan deze 

problematiek voorkomen. Gelet op het feit dat ons nationale belastingsysteem is opgebouwd uit 

verschillende belastingen, is het samenspel tussen deze belastingen essentieel. Een overlap tussen 

de verschillende beoogde belastingobjecten binnen het nationale systeem is namelijk niet geheel 

ondenkbaar. 

Niettemin kreeg dit onderwerp in nationale setting tot voor kort weinig aandacht. Waar het 

internationale concept veelvuldig wordt onderzocht, is dubbele belastingheffing op nationaal niveau 

lange tijd een slapend vakgebied gebleven. Na het onderzoek van Moltmaker ‘Cumulatie van 

inkomstenbelasting en successierecht’ en het onderzoek van Blokland ‘Cumulatie van belastingen’, 

als bijdrage aan de Belastingadviseursdag van 1973 respectievelijk 1997, is het een lange tijd stil 

gebleven. Onlangs is deze problematiek echter nieuw leven ingeblazen met de verschijning van het 

proefschrift van Dijkstra, getiteld ‘Cumulatie van belastingen’. Dijkstra legt hierbij de focus op de 

mogelijke cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting. Naar aanleiding van de 

dissertatie van Dijkstra zal ik in deze masterthesis eveneens het onderwerp ‘cumulatie van 

belastingen’ aan de kaak stellen, waarbij ook ik mij zal richten tot de inkomstenbelasting en schenk- 

en erfbelasting.  

1.2 Probleemstelling 

De overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking gaat gepaard met de heffing 

van zowel inkomstenbelasting als schenk- of erfbelasting. In deze masterthesis zal ik derhalve 

inzoomen op deze specifieke situatie en bezien of hierbij cumulatie van inkomstenbelasting en 

schenk- of erfbelasting aan de orde is. Mogelijk heeft de wetgever hier reeds cumulatie van 

belastingen gesignaleerd en daarvoor voorkomingsmaatregelen getroffen. Daar zal ik eveneens licht 

op werpen. De probleemstelling die dit onderzoek zal leiden, luidt derhalve als volgt: 

In hoeverre leidt de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking tot cumulatie 

van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting, en heeft de wetgever een wenselijke regeling ter 

voorkoming van deze mogelijke cumulatie getroffen? 

1.3 Plan van aanpak  

Teneinde de probleemstelling te onderzoeken, zal ik allereerst een toetsingskader uitzetten. In 

hoofdstuk 2 zal ik derhalve de definitie van ‘cumulatie van belastingen’ die Dijkstra hanteert in zijn 

onderzoek, maar ook andere definities die in de literatuur leven, bespreken. Ik zal hierbij zelf tot een 

duidelijk afgebakende definitie komen, die in de hierop volgende hoofdstukken als uitgangspunt zal 

gelden. Het onderzoek zal ik vervolgens in hoofdstuk 3 voortzetten door mij te verdiepen in het 

positieve recht ten aanzien van de overgang van de IB-onderneming in de Wet inkomstenbelasting 

2001 en de Successiewet 1956. In hoofdstuk 4 zal ik dit positieve recht en mijn toetsingskader 

samenbrengen, door te bezien of bij de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of 

schenking sprake is van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting. Indien dit het 

geval is, volgt de essentiële vraag of er momenteel een gewenste voorkomingsregeling voor deze 
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cumulatie bestaat, welke in hoofdstuk 5 aan bod zal komen. Dit zal mij vervolgens in staat stellen om 

in hoofdstuk 6 de probleemstelling te beantwoorden. 
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Hoofdstuk 2: Cumulatie van belastingen 

2.1 Inleiding 

Alvorens kan worden bezien of de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking 

leidt tot cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting, dient te worden bepaald 

wanneer sprake is van cumulatie van belastingen. Het begrip ‘cumulatie van belastingen’ fungeert 

aldus als toetsingskader binnen dit onderzoek en dient te worden afgebakend. In dit hoofdstuk zal ik 

derhalve de reikwijdte van het begrip ‘cumulatie van belastingen’ bepalen.  

Hoewel deze masterthesis zich nadrukkelijk richt op cumulerende nationale belastingen vinden we 

voor de definitie van ‘cumulatie van belastingen’ aanknopingspunten bij het internationale 

belastingrecht. Gelet op het feit dat internationale dubbele belasting in de huidige globaliserende 

economie veel aandacht krijgt van wetenschappelijke auteurs evenals van beleidsmakers, zal dit het 

startpunt vormen van dit hoofdstuk. Hierbij wordt het onderscheid tussen juridische en economische 

dubbele belasting behandeld en zal het belang van het subject en het object van de heffing blijken. 

Met deze kennis van de internationale problematiek zullen we vervolgens terugkeren naar het begrip 

‘cumulatie van belastingen’ in een zuiver nationale setting. Ik zal bezien of cumulatie van 

inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting zich kan voordoen, waarna ik de plaats van het subject 

en object binnen dit nationale begrip achtereenvolgens zal behandelen. Afsluitend zal een definitie 

worden gevormd van cumulatie van belastingen die binnen dit onderzoek als toetsingskader zal 

fungeren. 

2.2 Dubbele belasting in internationale context  

In internationale context komt het concept ‘dubbele belasting’ vaak aan de orde. Binnen deze 

problematiek wordt nuance aangebracht middels het onderscheid tussen juridische en economische 

dubbele belasting. In de regel duidt men met de term ‘voorkoming van dubbele belasting’ op 

juridische dubbele belasting, zeker als dit in de context van bilaterale belastingverdragen wordt 

gebruikt. Zo wordt in het Nederlandse verdragsbeleid deze juridische vorm nadrukkelijk als 

uitgangspunt genomen: ‘Het eerste hoofddoel van belastingverdragen is om de zogenoemde 

juridische dubbele belastingheffing weg te nemen door het overeenkomen van een verdeling van de 

heffingsbevoegdheid.’1 Ook benadrukt de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) in het commentaar bij haar modelverdrag dat hiermee slechts wordt beoogd 

situaties te treffen waarin juridische dubbele belasting zich voordoet, zijnde situaties waarin 

hetzelfde inkomen of kapitaal (het object) dat in handen is van eenzelfde persoon (het subject) wordt 

belast door meerdere staten.2 Binnen deze definitie zien we dus één subject dat ten aanzien van één 

object tweemaal wordt belast.  

Economische dubbele belasting moet hier strikt van worden gescheiden, aldus de OESO.3 Met deze 

term doelt zij op een dubbele heffing in die zin dat meerdere belastingplichtigen worden belast voor 

eenzelfde inkomen of kapitaal. Van Raad trekt de definitie van economische dubbele belasting nóg 

verder door en stelt dat economische dubbele belasting niet alleen de situatie omvat waarin twee 

subjecten worden belast ten aanzien van hetzelfde object, maar ook de situatie waarin bij één 

                                                           
1 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, par. 1.2.1, p. 14.  
2 Model Tax Convention on Income and on Capital 2014, Commentary on articles 23A and 23B concerning the 
methods for elimination of double taxation, I preliminary remarks, A. The Scope of the articles, C-23-1. 
3 Model Tax Convention on Income and on Capital 2014, Commentary on articles 23A and 23B concerning the 
methods for elimination of double taxation, I preliminary remarks, A. The Scope of the articles, C-23-1. 
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subject tweemaal over formeel verschillende doch materieel identieke objecten belasting wordt 

geheven.4  

2.3 Cumulatie van belastingen  

2.3.1 Inleiding 

Voorop moet worden gesteld dat het begrip ‘dubbele belasting’ niet uitsluitend betrekking heeft op 

internationale verhoudingen.5 Ook op nationaal niveau lopen we tegen een soortgelijke 

problematiek aan, echter nu onder de noemer ‘cumulatie van belastingen’. Daar waar het gelijktijdig 

fiscaal optreden door verschillende staten dubbele heffing op internationaal niveau veroorzaakt, ligt 

het naast elkaar bestaan van verschillende soorten belastingen binnen één nationaal heffingssysteem 

ten grondslag aan de nationale problematiek omtrent cumulerende heffingen. De internationale 

definiëring doet dan ook geen recht aan de nationale problematiek.  

In deze paragraaf zal ik allereerst bezien in hoeverre de inkomstenbelasting en schenk- of 

erfbelasting naast elkaar kunnen bestaan binnen het Nederlandse belastingsysteem. Hier zal blijken 

dat mogelijk cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting zal ontstaan. Teneinde te 

onderzoeken wanneer en in hoeverre deze cumulatie zich zal voordoen, zal ik vervolgens een 

definitie van ‘cumulatie van belastingen’ vormen. Zowel Moltmaker als Blokland hebben dit 

fenomeen in het verleden onderzocht en daarbij een definitie gevormd.6 Naar aanleiding van het 

onderzoek van beide heren, heeft Dijkstra dit onderwerp in zijn dissertatie opnieuw aangesneden en 

benadrukt ook hij de definitiekwestie.7 In voormelde onderzoeken is gebleken dat, net zoals bij de 

internationale problematiek, het subject en object van de heffing een grote rol spelen. Teneinde mijn 

definitie van ‘cumulatie van belastingen’ te vormen, zal ik dan ook achtereenvolgens het subject en 

het object van de heffing behandelen.  

2.3.2 Cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting 

Indien we direct overgaan op het definiëren van het begrip ‘cumulatie van belastingen’, slaan we een 

essentiële vraag over. Alvorens we afbakenen wanneer cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- 

of erfbelasting zich voordoet, dienen we te bezien of deze cumulatie zich zal voordoen in de eerste 

plaats. Het antwoord op deze vraag is gelegen in het karakter van beide heffingen. Belastingen 

kunnen namelijk cumuleren indien deze een gelijksoortig karakter hebben, aldus Dijkstra. Zo verschilt 

de aard van de belastingheffing op enerzijds verbruik en anderzijds inkomen zodanig, dat de heffing 

van beide belastingen niet zal leiden tot onwenselijke cumulatie.8 Hoewel inkomen dat belast is met 

inkomstenbelasting doorgaans bij besteding opnieuw belast wordt met omzetbelasting, zal zich hier 

geen onwenselijke cumulatie voordoen omdat deze belastingen door hun verschillende karakter 

draagkracht op verschillende wijze belasten. Dit zal ik in het navolgende toelichten. 

Zowel bij de Wet inkomstenbelasting 2001 als haar voorgangers werd het draagkrachtbeginsel in de 

parlementaire geschiedenis voorgedragen als voornaamste rechtvaardigingsgrond.9 Zo wilde de 

wetgever bij de totstandkoming van onze huidige inkomstenbelasting deze ‘als draagkrachtheffing 

zodanig moderniseren dat van elke belastingplichtige – rekening houdend met de aard en de omvang 

van zijn inkomen en zijn persoonlijke omstandigheden en praktische overwegingen – een bijdrage kan 

                                                           
4 Van Raad 2016, par. 1.1.2. 
5 Van Raad 2016, par. 1.1.2.  
6 Moltmaker 1974; Blokland 1997. 
7 Dijkstra 2016, par. 1.1. 
8 Dijkstra 2016, par. 1.1. 
9 Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 4-5, 110; Kamerstukken II 1911/12, 144, nr. 3, p. 13, 17; 
Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 3, p. 17. 

http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19111912/PDF/SGD_19111912_0000648.pdf
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19581959/PDF/SGD_19581959_0000463.pdf
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worden gevraagd aan de algemene middelen die, meer nog dan onder de werking van de Wet op de 

inkomstenbelasting 1964, is afgestemd op zijn feitelijke draagkracht.’10 Met de heffing van 

inkomstenbelasting beoogt de wetgever aldus subjectieve draagkrachtvermeerderingen te belasten, 

en wel die draagkrachtvermeerderingen die afkomstig zijn uit een in de wet genoemde 

inkomensbron.11 

Waar de inkomstenbelasting aangrijpt bij de inkomende geldstroom als maatstaf van draagkracht, 

treft de omzetbelasting de uitgaande geldstroom als maatstaf van draagkracht.12 Draagkracht kan 

zich namelijk in verschillende vormen manifesteren, zoals in de vorm van inkomen of consumptie.13 

Middels het samenspel van deze belastingen die verschillende uitingen van draagkracht treffen, 

beoogt de wetgever een belastingbijdrage naar draagkracht van iedere belastingplichtige te vragen. 

Zo sprak de wetgever in memorie van toelichting bij de totstandkoming van de Wet omzetbelasting 

1968 niet alleen van een verhoging van de omzetbelasting, maar ook van een verlaging van de 

inkomstenbelasting. Beide belastingen dienden in relatie tot elkaar te worden bezien, om zo tot ‘een 

evenwichtig pakket van maatregelen te komen, waarbij met name de positie van de 

minstdraagkrachtigen en van de grote gezinnen de bijzondere aandacht zal krijgen.’14 Aldus blijkt dat 

de heffing op enerzijds inkomen en anderzijds verbruik niet leidt tot onwenselijke cumulatie van 

belastingen, gelet op het feit dat beide belastingen draagkracht op een andere wijze beogen te 

treffen. Bij de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting ligt dat echter anders.  

De heffing van schenk- en erfbelasting werd oorspronkelijk beschouwd als een nabelasting.15 Binnen 

het huidige wetssysteem worden deze belastingen echter benaderd als heffingen over de 

draagkrachtvermeerdering van de verkrijger. Bij de herziening van de Successiewet 1956 in 2010 stelt 

de wetgever namelijk dat ‘(…) het legitiem kan zijn belasting te heffen over vermogen dat iemand 

zonder inspanning toevalt. Niet is gebleken dat het uitgangspunt dat de erfrechtelijke verkrijging een 

draagkrachtvermeerderende omstandigheid is, niet langer juist is.’16 Hoewel hier ook het 

buitenkansbeginsel doorklinkt, legt de wetgever de nadruk op de draagkrachtvermeerdering van de 

verkrijger. Rijkers acht deze argumentatie vanuit de verkrijger, ofwel het heffingssubject, in het 

huidige rechts- en belastingstelsel adequaat.17  

Aldus is van belang dat de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting in ons huidige 

heffingssysteem worden aangemerkt als heffingen die de draagkrachtvermeerdering van de 

belastingplichtige beogen te belasten. De inkomstenbelasting treft de draagkrachtvermeerderingen 

die afkomstig zijn uit een in de Wet inkomstenbelasting 2001 genoemde inkomensbron.18 De 

Successiewet treft de draagkrachtvermeerdering van de verkrijger, die hem toevloeit door een 

overgang krachtens erfrecht of schenking.19 Op grond hiervan concludeert Dijkstra dat beide 

belastingen mogelijk zullen cumuleren, in die zin dat dezelfde draagkrachtvermeerdering tweemaal 

zal worden getroffen met belastingheffing.20 Aldus treffen we hier voldoende aanknopingspunten om 

het concept ‘cumulatie van belastingen’ te onderzoeken, waarbij een afgebakende definitie de eerste 

                                                           
10 Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 4-5. 
11 Artikel 2.3 jo 3.1, 4.1, 5.1 Wet inkomstenbelasting 2001. 
12 Van Hilten & Van Kesteren 2014, p. 13. 
13 Wijtvliet, MBB 2014/1002, par. 3.3.4. 
14 Kamerstukken II 1967/68, 9324, nr. 3, p. 28. 
15 Van Vijfeijken, WPNR 2004/6576, par. 1. 
16 Kamerstukken II 2008/09, 31930, nr. 3, p. 2. 
17 Rijkers, NTFR 2009/2013. 
18 Artikel 2.3 jo 3.1, 4.1, 5.1 Wet inkomstenbelasting 2001. 
19 Artikel 1 lid 1 Successiewet 1956. 
20 Dijkstra 2016, par. 6.2.1. 
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stap zal zijn. Net zoals bij de definitie van dubbele belasting op internationaal niveau, welke is 

besproken in paragraaf 2.2, spelen het subject en object van de heffing een belangrijke rol. Teneinde 

een definitie van ‘cumulatie van belastingen’ te kunnen vormen, zal ik derhalve het subject en object 

van de heffing achtereenvolgens behandelen. 

2.3.3 Het subject van de heffing 

Dijkstra benadrukt reeds in de inleiding van zijn dissertatie dat hij cumulatie van belastingen vanuit 

het subject zal bezien. Aldus vindt cumulatie van belastingen in zijn optiek slechts plaats indien 

verschillende belastingen hetzelfde subject treffen.21 Ook mijns inziens staat dit subjectieve 

uitgangspunt buiten kijf, gelet op het feit dat de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting 

beide aanknopen bij de subjectieve draagkrachtvermeerdering, zoals in paragraaf 2.3.2 naar voren is 

gekomen. Echter, Blokland lijkt deze eis niet te stellen binnen zijn definitie. Zijns inziens kunnen 

belastingen cumuleren ‘in die zin dat naar aanleiding van eenzelfde rechtshandeling of gebeurtenis er 

verschillende belastingen tegelijkertijd verschuldigd worden, of dat eenzelfde object leidt tot het 

moeten gaan voldoen van meerdere belastingen.’22 Hier lijkt Blokland niet het subject, maar het 

object als uitgangspunt te nemen, ofwel economische dubbele belasting. Van Vijfeijken wijst 

Blokland, terecht, op de vraag of dit vanuit het perspectief van een subjectieve belasting als dubbele 

belasting kan worden gezien.23 Hierop erkent Blokland het verschil tussen economische en juridische 

dubbele belasting. Desondanks blijft hij economische dubbele belasting bij verschillende subjecten 

als cumulatie van belastingen zien, zo redeneert hij: ‘In het geval van overlijden van de eigenaar van 

de onderneming zonder rechtspersoonlijkheid zal immers zowel de door hem verschuldigde 

inkomstenbelasting als het door de erfgenamen verschuldigde successierecht in feite wel voldaan 

worden ten koste van het ondernemingsvermogen en daarmee ten koste van de kracht van die 

onderneming.’24 

2.3.4 Het object van de heffing 

Bij één subject dient vervolgens eenzelfde object tweemaal in de heffing te worden betrokken, zo 

stelt Dijkstra eveneens in zijn inleiding.25 Derhalve formuleert hij de volgende definitie van cumulatie 

van belastingen: ‘De situatie dat een heffingsobject bij hetzelfde subject meerdere malen in de 

belastingheffing, als zijnde een draagkrachtheffing, wordt betrokken.’26 Initieel lijkt hier juridische 

dubbele belasting het uitgangspunt. Echter, met dit credo ‘tweemaal heffing bij hetzelfde subject 

over hetzelfde object’ is de kous nog niet af. Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van twee 

objecten dient volgens Dijkstra namelijk eveneens de economische werkelijkheid als uitgangspunt te 

gelden, in die zin dat tweemaal dezelfde draagkrachtvermeerdering wordt onderworpen aan 

verschillende heffingen. Op basis van een strikt juridische aanpak worden namelijk niet alle situaties 

gesignaleerd waarin cumulatie van belastingen zich zal voordoen.27 

Dit blijkt onder meer uit het onderzoek van Moltmaker over cumulatie van inkomstenbelasting en 

schenk- of erfbelasting. Moltmaker beschrijft de situatie waarin een krachtens erfrecht of schenking 

verkregen bate teniet gaat naarmate de erfgenaam opbrengsten geniet, zoals dit zich voordoet bij 

verkregen winstrechten, rechten van vruchtgebruik en rechten op periodieke uitkeringen. In 

onderhavige gevallen wordt doorgaans geconcludeerd dat cumulatie van belastingen niet aan de 

                                                           
21 Dijkstra 2016, par. 1.1. 
22 Blokland 1997, p. 13. 
23 Blokland 1997, p. 67, 68.  
24 Blokland 1997, p. 81. 
25 Dijkstra 2016, par. 1.1. 
26 Dijkstra 2016, par. 1.1. 
27 Dijkstra 2016, par. 8.1.2. 



9 
 

orde is omdat niet de krachtens erfrecht of schenking verkregen rechten, maar de opbrengsten van 

deze rechten met inkomstenbelasting zijn belast, zo stelt Moltmaker.28 Nu het verteerbare 

vermogensrecht zal oplossen in uitkeringen, laat deze conclusie hem met een gevoel van onbehagen 

achter.29 Ook Dijkstra oordeelt overeenkomstig. Hoewel het object in formele zin verschilt, 

concludeert hij ten aanzien van verteerbare vermogensrechten toch tot cumulatie van belastingen. 

‘Immers, dezelfde draagkrachtvermeerdering zou anders tweemaal worden belast, namelijk ineens 

met schenk- en erfbelasting en in termijnen met inkomstenbelasting’, aldus Dijkstra.30  

Een strikt juridische aanpak kan cumulatie ook miskennen indien de inkomstenbelasting en schenk- 

of erfbelasting niet gelijktijdig zijn verschuldigd, aldus Dijkstra.31 Mogelijk vindt cumulatie van 

belastingen plaats over weliswaar identieke heffingsobjecten, doch worden de belastingclaims die 

zien op beide objecten niet gelijktijdig verschuldigd. Dijkstra geeft aan dat dit strikt juridisch niet als 

cumulatie kan worden aangemerkt, gelet op het feit dat hier sprake is van samenloop tussen een 

acute en een latente claim. Er is namelijk slechts sprake van cumulerende heffingen als deze op 

hetzelfde tijdstip worden geheven.32   

Doch wordt in de jurisprudentie en wetsgeschiedenis doorgaans juridische gelijkheid van het object 

geëist alvorens sprake kan zijn van cumulatie van belastingen, zo constateert Dijkstra. Hij haalt ter 

onderbouwing het volgende citaat aan uit het eindrapport van de Commissie voor de successie- en 

registratiebelasting van de Vereniging voor Belastingwetenschap: ‘Wil van dubbele heffing in 

technische zin sprake zijn, dan dient het object van de erfrechtelijke verkrijging identiek te zijn aan dat 

voor de heffing van de inkomstenbelasting.’33 Een dergelijke technische duiding acht Dijkstra 

onwenselijk, omdat dezelfde draagkrachtvermeerdering tweemaal zou kunnen worden belast, zoals 

in het geval van verteerbare rechten.34  

Aldus stelt Dijkstra dat bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van twee objecten eveneens de 

economische werkelijkheid als uitgangspunt dient te gelden, in die zin dat tweemaal dezelfde 

draagkrachtvermeerdering wordt onderworpen aan verschillende heffingen.35 Hier kan ik mij in 

vinden, niet alleen omdat een strikt juridische benadering niet alle situaties treft waarin cumulatie 

van belastingen zich voordoet, maar ook omdat hiermee dichtbij het subjectieve draagkrachtbeginsel 

dat zowel aan de Wet inkomstenbelasting 2001 als aan de Successiewet 1956 ten grondslag ligt 

wordt gebleven. Zoals in paragraaf 2.3.2 naar voren is gekomen, beogen beide heffingswetten 

namelijk subjectieve draagkrachtvermeerderingen te belasten, waardoor vervolgens cumulatie van 

heffingen kan ontstaan, in die zin dat eenzelfde draagkrachtvermeerdering tweemaal wordt belast. Ik 

zal derhalve binnen mijn definitie niet spreken van tweemaal heffing ten aanzien van hetzelfde 

object, maar van tweemaal heffing ten aanzien van dezelfde draagkrachtvermeerdering. Doch zal het 

object binnen dit onderzoek van belang zijn, gelet op het feit dat het object van de heffing de 

draagkrachtvermeerdering behelst die de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 

beogen te belasten.  

 

                                                           
28 Moltmaker 1974, p.11. 
29 Moltmaker 1974, p.11. 
30 Dijkstra 2016, par. 8.1.1. 
31 Dijkstra 2016, par. 8.1.1, 8.1.2. 
32 Dijkstra 2016, par. 8.1.1; Moltmaker 1974, p. 11. 
33 Dijkstra 2016, par. 8.1.1. 
34 Dijkstra 2016, par. 8.1.1. 
35 Dijkstra 2016, par. 8.1.2. 
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2.4 Conclusie 

Zoals in het voorgaande naar voren is gekomen, vormen het subject en object van de heffing de rode 

draad bij de definiëring van ‘cumulatie van belastingen’. Om te kunnen spreken van deze cumulatie, 

dient de dubbele heffing plaats te vinden bij één subject. Met het oog op het subjectieve karakter 

van de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting, is dit mijns inziens evident. Bij dit subject 

dient vervolgens éénzelfde object te worden belast. Echter, een zuiver juridische benadering van het 

object zal niet alle situaties treffen waarin cumulatie van belastingen zich voordoet. Derhalve 

hanteer ik geen strikt juridische benadering van het object en zal ik binnen mijn definitie van 

‘cumulatie van belastingen’ de nadruk leggen op de draagkrachtvermeerdering die tweemaal in de 

heffing wordt betrokken. De definitie van ‘cumulatie van belastingen’ die zal dienen als leidraad in dit 

onderzoek luidt als volgt: 

De situatie waarin eenzelfde draagkrachtvermeerdering bij hetzelfde subject meerdere malen in de 

belastingheffing, als zijnde een draagkrachtheffing, wordt betrokken. 
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Hoofdstuk 3: De overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of 

schenking 

3.1 Inleiding 

De overgang van de IB-onderneming brengt doorgaans een scala aan fiscale wet- en regelgeving met 

zich mee. Geschiedt een dergelijke overgang door het overlijden van de ondernemer of door het 

schenken van de onderneming, dan zal dit niet alleen leiden tot heffing van inkomstenbelasting, 

maar ook tot heffing van schenk- of erfbelasting. Teneinde te onderzoeken of bij een dergelijke 

overgang sprake zal zijn van cumulerende heffingen, dienen we allereerst de fiscale wet- en 

regelgeving in de Wet inkomstenbelasting 2001 respectievelijk de Successiewet 1956 te bestuderen. 

Dit hoofdstuk zal ik aldus wijden aan de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of 

schenking in genoemde heffingswetten.  

3.2 De overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking in de Wet 

inkomstenbelasting 2001 

3.2.1 Inleiding 

Binnen de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt onder meer de winst uit onderneming in de heffing 

betrokken. Winst uit onderneming, in het bijzonder stakingswinst, wordt gerealiseerd bij de overgang 

van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking. In deze paragraaf zal ik allereerst aandacht 

besteden aan de ondernemer die belast wordt voor winst uit onderneming, ofwel het subject van de 

heffing. Gelet op het toetsingskader van dit onderzoek, is niet alleen het subject maar ook het object 

van de heffing van belang. Derhalve wordt vervolgens de focus gelegd op het object van de heffing, 

zijnde de voordelen die de ondernemer behaalt bij de staking van de onderneming. Alvorens deze 

stakingswinst concreet aan bod komt, zal ik het stakingsconcept behandelen. Na de behandeling van 

de stakingswinst zal de fictieve overdracht bij staking door overlijden aan bod komen.  

Met de behandeling van het subject en object zijn we er echter nog niet. Ter zake van de overgang 

van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking heeft de wetgever verschillende faciliteiten 

in het leven geroepen, waarmee de acute belastingschuld van de ondernemer wordt uitgesteld dan 

wel verlaagd. Zo kan men onder voorwaarden de fiscale claim doorschuiven naar de opvolgende 

ondernemer. De doorschuiffaciliteiten die de ondernemer in geval van staking door overlijden of 

schenken ter beschikking staan, zullen in deze paragraaf aan bod komen. Bij staking door overlijden 

heeft de belastingschuldige bovendien een mogelijkheid tot uitstel van betaling, welke eveneens zal 

worden behandeld. Ik zal deze paragraaf afsluiten met een conclusie.  

3.2.2 Het subject van de heffing 

Binnen de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt winst uit onderneming belast bij de ondernemer, het 

zogenoemde subject van de heffing, zo blijkt uit artikel 3.2 van genoemde wet. Deze bepaling luidt 

als volgt: ‘Belastbare winst uit onderneming is het gezamenlijke bedrag van de winst die de 

belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen (paragraaf 3.2.2) 

verminderd met de ondernemersaftrek (paragraaf 3.2.4) en de MKB-winstvrijstelling 

(paragraaf 3.2.5).’ Deze bepaling fungeert als poort die het objectieve en subjectieve 

ondernemingsbegrip toelaat tot de Wet inkomstenbelasting 2001. Beide ondernemingsbegrippen 

zijn van belang bij de beoordeling of een belastingplichtige winst geniet in de hoedanigheid van 

ondernemer, en aldus kwalificeert als subject van de heffing. 

Alvorens een belastingplichtige als ondernemer kan worden aangemerkt, dient sprake te zijn van een 

onderneming in objectieve zin, zo blijkt uit artikel 3.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Hoewel 

de wetgever de objectieve onderneming heeft geïntroduceerd via dit artikel, blijft een nadere 
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definitie uit. Gelet op het feit dat het concretiseren van het ondernemingsbegrip in de wettekst zal 

leiden tot een kwantitatief begrip, legt de wetgever deze invullingstaak primair bij de rechter.36 

Formuleringsvariaties daargelaten, luidt de gangbare, in de jurisprudentie uitgekristalliseerde 

definitie van een onderneming als volgt: ‘een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, waarmee 

wordt beoogd door deelneming aan het maatschappelijke productieproces winst te behalen.’37  

De heffing over de winst voortvloeiend uit deze objectieve onderneming geschiedt bij de 

belastingplichtige die deze winst in de hoedanigheid van ondernemer geniet, zo blijkt eveneens uit 

artikel 3.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het is de subjectieve onderneming die hier centraal 

staat, ofwel ‘de band die de belastingplichtige in zijn hoedanigheid van ondernemer heeft tot een 

bepaalde onderneming’, aldus Van Lint.38 Het is dus de vraag in welke relatie een belastingplichtige 

dient te staan tot de objectieve onderneming om als ondernemer te kunnen worden aangemerkt. 

Deze vraag naar het subjectieve ondernemerschap wordt beantwoord door de wetgever middels de 

definitie van ondernemer. De ondernemer is namelijk in de wet gedefinieerd, en wel als ‘de 

belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt 

verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.’39 Derhalve dient de belastingplichtige 

te voldoen aan het ‘voor rekening van’-criterium en de verbintenisseneis, om te kunnen kwalificeren 

als ondernemer. Gelet op het feit dat deze twee criteria buiten de reikwijdte van dit onderzoek 

vallen, zal ik hier niet verder op ingaan. 

Het voormelde betekent dat een subjectieve onderneming zonder objectieve onderneming niet 

denkbaar is.40 Wel valt het bestaan van de objectieve onderneming niet altijd samen met dat van de 

subjectieve onderneming. Dit kan voorkomen in de aanloopfase van de totstandkoming van de 

onderneming. Zo oordeelde de Hoge Raad dat de aankoop van grond teneinde een onderneming op 

te starten kwalificeert als ondernemingshandeling, terwijl de objectieve onderneming nog niet tot 

stand was gekomen. Zo werd vóór de totstandkoming van de objectieve onderneming een negatief 

inkomen uit winst uit onderneming in aanmerking genomen bij de subjectieve onderneming in de zin 

van artikel 3.2 Wet inkomstenbelasting 2001.41 Ook de omgekeerde situatie is denkbaar. Zo eindigt 

bij de overdracht van de onderneming, zoals het schenken van de onderneming, het subjectieve 

ondernemerschap, maar kan de objectieve onderneming blijven voortbestaan. De objectieve 

onderneming kan immers worden voortgezet door de begiftigde. Ook bij de overgang van de 

onderneming krachtens erfrecht kan de objectieve onderneming worden voortgezet via de 

subjectieve onderneming van de erfgenaam.42 

3.2.3 Het object van de heffing 

3.2.3.1 Staking  

Indien een belastingplichtige ophoudt met het genieten van winst uit onderneming in de 

hoedanigheid van ondernemer houdt de subjectieve onderneming op te bestaan. Dit wordt in fiscale 

terminologie vertaald naar ‘de onderneming staken’. Vaak ligt liquidatie of overdracht van de 

onderneming ten grondslag aan de staking.43 Laatstgenoemde grond omvat tevens de schenking van 

                                                           
36 Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 93. 
37 Van Kempen 2016, par. 3.2.2.A.a. 
38 Van Lint 2014, p. 115. 
39 Artikel 3.4 Wet inkomstenbelasting 2001. 
40 Van Kempen 2016, par. 3.2.3.A.b. 
41 HR 14 juni 1972, ECLI:NL:HR:1972:AY4396.  
42 Van Kempen 2016, par. 3.2.3.A.a. 
43 Van Kempen 2016, par. 3.2.27.C, 3.2.28. 
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de onderneming. Ook kan de subjectieve onderneming op houden te bestaan door het overlijden van 

de ondernemer.44  

Hoewel de subjectieve onderneming staakt, hoeft de objectieve onderneming hierbij geenszins op te 

houden te bestaan, zoals in voorgaande paragraaf al naar voren is gekomen. Dit is onder meer het 

geval bij de overdracht van de onderneming, zoals het schenken van de onderneming. Hierbij staakt 

de subjectieve onderneming van de schenker, doch wordt de objectieve onderneming voorgezet via 

de subjectieve onderneming van de begiftigde. Ook bij de overgang van de onderneming krachtens 

erfrecht staakt de subjectieve onderneming van de erflater, maar kan de objectieve onderneming 

worden voortgezet door de erfgenaam.45 

3.2.3.2 Stakingswinst 

Ter gelegenheid van de staking zullen doorgaans voordelen worden behaald. Voordelen uit de 

onderneming doen de draagkracht van de ondernemer toenemen en worden derhalve binnen de 

Wet inkomstenbelasting 2001 jaarlijks in de heffing betrokken.46 Zo ook de voordelen behaald ter 

gelegenheid van de staking, ofwel de stakingswinst.47 De stakingswinst wordt als laatste jaarwinst 

belast met inkomstenbelasting en omvat alle voordelen die onbelast zijn gebleven tijdens het 

bestaan van de onderneming. De stakingswinst vormt aldus het sluitstuk van de heffing over de 

totale winst, welke dient te worden belast op grond van het totaalwinstbeginsel.48  

De toerekening van de winst aan een bepaald jaar geschiedt volgens goed koopmansgebruik, welke 

bij deze toerekening enige voorzichtigheid voorschrijft.49 Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat 

winsten pas dienen te worden verantwoord nadat deze ook daadwerkelijk zijn behaald.50 Doch 

schrijft het realiteitsbeginsel voor dat winst uiterlijk dient te worden verantwoord in het jaar waarin 

deze is gerealiseerd.51 Ten gevolge van deze beginselen van goed koopmansgebruik zullen gedurende 

het bestaan van de onderneming onbelaste voordelen in het ondernemingsvermogen besloten 

blijven liggen, de zogenoemde stille reserves die schuilgaan in de activa en passiva van de 

onderneming en de goodwill. Tevens zijn opgebouwde fiscale reserves, zoals de oudedagsreserve, 

gedurende het bestaan van de onderneming onbelast gebleven.  

Bij staking door overdracht of liquidatie wordt de onderneming geheel of in delen overgedragen, 

waardoor de onbelaste meerwaarden die besloten liggen in het ondernemingsvermogen als zijnde 

het verschil tussen de boekwaarde en de overdrachtsprijs worden gerealiseerd.52 Dit betreft dan ook 

de zogenoemde stakingswinst, ofwel het object van de heffing bij de overgang van de IB-

onderneming. Hoewel bij schenking van de onderneming een overdrachtsprijs ontbreekt en geen 

liquiditeiten vrijkomen, dient de schenkende ondernemer op grond van het totaalwinstbeginsel 

alsnog af te rekenen over de meerwaarden die besloten liggen in het ondernemingsvermogen. Deze 

meerwaarden worden in geval van schenking van de onderneming gesteld op het verschil tussen de 

boekwaarde en de waarde in het economische verkeer van de onderneming.53  

                                                           
44 Van Kempen 2016, par. 3.2.31.A. 
45 Van Kempen 2016, par. 3.2.3.A.a, 3.2.27.B.a. 
46 Artikel 3.1 Wet inkomstenbelasting 2001. 
47 Artikel 3.8, 3.25 Wet inkomstenbelasting 2001. 
48 Artikel 3.8 Wet inkomstenbelasting 2001. 
49 Artikel 3.25 Wet inkomstenbelasting 2001. 
50 HR 7 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD6775. 
51 HR 17 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:BH7228. 
52 Van Kempen 2016, par. 3.2.29.B.a1. 
53 Hoogeveen 2004, p. 40, 41. 

https://www.navigator.nl/document/inodb282fb2fc9f8bb07b426ab256f28fb95?anchor=id-bad7468a395979d8cb82e94bc818ae44&preventVakstudieRedirectLoop=0
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3.2.3.3 Fictieve overdracht bij staking door overlijden 

Er zijn echter ook situaties te onderscheiden waarin de belastingplichtige ophoudt winst te genieten 

in de hoedanigheid van ondernemer, doch waarin de meerwaarden die besloten liggen in het 

ondernemingsvermogen niet worden gerealiseerd. Dit is onder meer het geval bij het overlijden van 

de ondernemer, zo blijkt uit jurisprudentie gewezen door de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde 

namelijk dat bij voortzetting van een objectieve onderneming door de erfgenamen niet kan worden 

gesproken van een overdracht of liquidatie.54 Vervolgens oordeelde de Hoge Raad in een andere zaak 

dat een voortzettende echtgenoot of erfgenaam de openingsbalans niet hoeft te waarderen op basis 

van de slotbalans van de overledene. Deze openingsbalans mag aansluiten bij de waarde die de 

activa en passiva in het economische verkeer toekomen.55  

Zodoende concludeerde de wetgever dat er geen aanknopingspunt was voor eindafrekening.56 Dit 

ontbreken van een realisatiemoment achtte de wetgever onwenselijk omdat hier een heffingslek zou 

ontstaan.57 Aldus heeft de wetgever bij fictie bepaald dat de onderneming onmiddellijk voorafgaand 

aan het overlijden wordt geacht over te zijn gedragen aan de echtgenoot of erfgenaam tegen de 

waarde in het economische verkeer.58 Deze fictieve overdracht bewerkstelligt afrekening over het 

verschil tussen de boekwaarde en de waarde in het economische verkeer, zijnde de stille en fiscale 

reserves en goodwill.  

De fictieve overdracht is in de literatuur bekritiseerd. Zo stelt Van Kempen dat een dergelijke fictie 

niet noodzakelijk is omdat afrekening bij overlijden rechtstreeks volgt uit het systeem van de Wet 

inkomstenbelasting 2001. Immers, op moment van overlijden eindigt de subjectieve onderneming en 

zal het totaalwinstbeginsel leiden tot afrekening over meerwaarden die besloten liggen in het 

ondernemingsvermogen.59 De wetgever lijkt zich hier niet in te kunnen vinden, gelet op het feit dat 

hij onder de Wet inkomstenbelasting 1964 een afrekeningsfictie in het leven riep en deze wederom 

terug is te vinden in de Wet inkomstenbelasting 2001. Bovendien werd bij de totstandkoming van de 

Wet inkomstenbelasting 2001 aangegeven dat een inhoudelijke wijziging van deze bepaling niet werd 

beoogd.60 

3.2.4 Doorschuifregelingen 

3.2.4.1 Doorschuifregeling bij overlijden 

Zoals in de voorgaande paragraaf is toegelicht, verloopt de overgang van de IB-onderneming door 

het overlijden van de ondernemer in beginsel zonder een realisatiemoment. De overdrachtsfictie van 

artikel 3.58 Wet inkomstenbelasting 2001 leidt vervolgens alsnog tot afrekening over de stille en 

fiscale reserves en goodwill. Hiermee heeft de wetgever de claim veiliggesteld. In de parlementaire 

geschiedenis werd echter opgemerkt dat de claim ook kan worden behouden door deze door te 

schuiven naar de voortzettende erfgenaam.61 Indien de voortzetter verder gaat met de ‘oude’ 

boekwaarden, neemt deze de fiscale claim en aldus de afrekening over de meerwaarden in het 

ondernemingsvermogen in de toekomst voor zijn of haar rekening. Bovendien stelt de wetgever dat 

de afrekeningsverplichting de continuïteit van de onderneming niet bevordert.62 Immers, bij de 

                                                           
54 HR 24 november 1943, B. nr. 7740. 
55 HR 2 april 1947, B. nr. 8335. 
56 Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 3, p. 37-38; Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 116, 118. 
57 Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 3, p. 37. 
58 Artikel 3.58 Wet inkomstenbelasting 2001. 
59 Van Kempen 2016, par. 3.2.31.B.b. 
60 Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 116, 118. 
61 Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 3, p. 26-27; Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 118. 
62 Kamerstukken II 1962/63, 5380, nr. 19, p. 38. 

https://www.navigator.nl/document/openCitation/%20id73230bbb941d73877921e08f6f3453fa
https://www.navigator.nl/document/openCitation/%20id73230bbb941d73877921e08f6f3453fa
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fictieve overdracht bij staking door overlijden komen geen liquiditeiten vrij waarmee de 

inkomstenbelastingschuld kan worden voldaan. Dit economische argument pleit volgens de wetgever 

voor een doorschuifmogelijkheid, waarbij de fiscale claim wordt behouden. Zodoende werd een 

optionele doorschuiffaciliteit bij het overlijden van de ondernemer opgenomen in de Wet 

inkomstenbelasting 1964 en haar opvolger uit 2001.63 

De huidige doorschuifregeling is opgenomen in artikel 3.62 Wet inkomstenbelasting 2001, welke de 

afrekeningsfictie uit artikel 3.58 buiten toepassing verklaart, mits de erfgenaam hiertoe verzoekt en 

de onderneming rechtstreeks zal voorzetten. De erfgenaam zal in de plaats treden van de erflater, 

waardoor deze de ‘oude’ boekwaarde van de krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht 

verkregen vermogensbestanddelen zal overnemen.64 

3.2.4.2 Doorschuifregeling bij leven 

Naast de doorschuifregeling bij overlijden kent de Wet inkomstenbelasting 2001 tevens een 

soortgelijke regeling voor de overdracht van de onderneming bij leven aan een medeondernemer of 

werknemer.65 Deze regeling kan worden toegepast bij de overgang van de IB-onderneming krachtens 

schenking. De betreffende doorschuifregeling heeft een voorgeschiedenis die terugvoert naar de 

Wet inkomstenbelasting 1964 en meer specifiek artikel 17 van genoemde wet.66 Na de introductie 

van de doorschuifregeling bij overlijden met als één van de achterliggende redenen dat de 

continuïteit van de onderneming niet in gevaar mocht worden gebracht, leefde onder de leden van 

de Tweede Kamer het idee om de doorschuifmogelijkheid ook open te stellen voor de overdracht van 

ouder op kind, maar slechts indien deze plaatsvond na 65-jarige leeftijd van de ouder of bij zijn of 

haar blijvende invaliditeit vóór die leeftijd. Op deze manier kon een geschikt tijdstip worden gekozen 

voor de overdracht.67 Een dergelijke regeling is uiteindelijk opgenomen in de destijds geldende wet.68 

De voorwaarden van de doorschuifregeling werden in de loop der jaren verder versoepeld, mede 

onder druk van het bedrijfsleven.69 Zo werd de leeftijdsgrens van de ouder verlaagd van 65 jaar naar 

55 jaar en werd ook de partner toegevoegd aan de kring van personen naar wie kon worden 

doorgeschoven.  

Bij de totstandkoming van de Wet inkomstenbelasting 2001 is deze bepaling overgenomen, echter 

nu geldend voor iedere medeondernemer.70 De regeling werd namelijk bekritiseerd vanwege de 

beperking tot de kring van directe verwanten.71 Daartoe verruimde de wetgever deze kring tot iedere 

medeondernemer die voorafgaand aan de overdracht drie jaar werkzaam is geweest binnen de 

betreffende onderneming, onderbouwd met het argument dat de faciliteit zou bijdragen aan de 

continuïteit van de onderneming en dat de voorafgaande participatie gunstig zou zijn voor de 

vermogenspositie van de onderneming. Tevens werd een driejarige samenwerking in het belang van 

de kennisoverdracht geacht.72 Vervolgens is de faciliteit in 2002 nog verder uitgebreid, tot 

                                                           
63 Artikel 3.62 Wet inkomstenbelasting 2001; Artikel 17 lid 3 Wet inkomstenbelasting 1964. 
64 Artikel 3.62 Wet inkomstenbelasting 2001. 
65 Artikel 3.63 Wet inkomstenbelasting 2001. 
66 Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 118. 
67 Kamerstukken II 1961/62, 5380, nr. 16, p. 16. 
68 Artikel 17 Wet inkomstenbelasting 1964. 
69 Kamerstukken II 1982/83, 17859, nr. 3, p. 1. 
70 Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 118-119. 
71 Kamerstukken II 1997/98, 25810, nr. 2, p. 300-301; Rapport ‘Een duwtje in de rug’ van de werkgroep 
Evaluatie en herziening fiscale tegemoetkomingen en faciliteiten voor ondernemers (Oort-II), juli 1998, V-N 
1998/38.3; Rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw’ van de werkgroep Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw 
(Vossers), juni 1999, V-N 1999/30.3. 
72 Kamerstukken II 1999/2000, 27209, nr. 3, p. 8. 
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werknemers die gedurende drie jaar voorafgaand aan de overdracht werkzaam zijn geweest bij de 

betreffende onderneming.73 

De doorschuifregeling voor de werknemer of medeondernemer is in de huidige wet vormgegeven in 

artikel 3.63 Wet inkomstenbelasting 2001. Hierbij herkennen we dezelfde systematiek als bij de 

doorschuifregeling van artikel 3.62 Wet inkomstenbelasting 2001 en zien we aldus een niet-

stakingsfictie en een indeplaatstredingsbepaling terug. De onderneming wordt geacht niet te zijn 

gestaakt en de voortzetter wordt geacht in de plaats te zijn getreden van de overdrager. Aldus vindt 

bij de overdragende ondernemer geen belastingheffing plaats over de stille en fiscale reserves en 

goodwill, maar wordt de claim over die meerwaarden doorgeschoven naar de voortzetter van de 

onderneming. Voorwaarde hierbij is dat de overnemer voorafgaand aan de overdracht ten minste 

drie jaar met de onderneming verbonden is geweest in de hoedanigheid van medeondernemer of 

werknemer. Aan het voortzettingsvereiste is overigens geen termijn verbonden. Bovendien vindt het 

doorschuiven plaats op gezamenlijke verzoek van de overdrager en de overnemer.74 

3.2.4.3 Kritiek op de doorschuifregelingen 

De doorschuiffaciliteiten zijn in het verleden veelvuldig bekritiseerd. Zo heeft onder meer de Raad 

van State benadrukt dat de doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting een inbreuk vormen op 

het totaalwinstbegrip. Een dergelijke inbreuk kan slechts worden gerechtvaardigd door 

zwaarwegende gronden, zoals liquiditeitsproblemen, zo stelt de Raad van State.75 Hoogeveen 

oordeelt overeenkomstig. Zij constateert in haar onderzoek naar de kwaliteit van de fiscale 

bedrijfsopvolgingswetgeving een inbreuk op het draagkrachtbeginsel en het realisatiebeginsel van 

goed koopmansgebruik, en stelt dat een dergelijke inbreuk voldoende rechtvaardiging vereist.76  

De gronden die de wetgever aanvoerde bij de invoering van de doorschuifregelingen zijn reeds in 

voorgaande paragrafen aan bod gekomen, zijnde het claimbehoud ter zake van de meerwaarden in 

de onderneming en de waarborging van de continuïteit van de onderneming bij de bedrijfsopvolging. 

Uit het onderzoek van Hoogeveen blijken deze door de wetgever aangedragen argumenten geen 

rechtvaardiging voor een dusdanig grote inbreuk op het draagkrachtbeginsel die de 

doorschuiffaciliteiten bewerkstelligen.  

Allereerst stelt Hoogeveen dat de noodzaak van de doorschuifregelingen met het oog op 

claimbehoud als argument geen stand houdt. Immers, de fictieve afrekening bewerkstelligt óók 

claimbehoud. Bovendien past deze afrekeningsfictie goed in de totaalwinstgedachte en zorgt daarbij 

voor een coherent systeem. Van een noodzaak op grond van claimbehoud kan aldus niet worden 

gesproken.77 Daarnaast wordt het argument van de wetgever dat afrekening continuïteitsproblemen 

bij bedrijfsopvolging zou veroorzaken onvoldoende aannemelijk gemaakt, aldus Hoogeveen. De 

wetgever heeft immers geen onderzoek gedaan naar de continuïteitsproblemen die zich materieel 

zullen voordoen.78 Overigens staat niet vast dat een doorschuifregeling de beste manier is om 

continuïteitsproblemen, mochten deze zich toch voordoen, op te lossen. 79 Ook Schuver oordeelt 

overeenkomstig. Zij ziet de door de wetgever aangevoerde mogelijke liquiditeitsproblemen eveneens 

niet als rechtvaardiging voor een doorschuifmogelijkheid en de hiermee gepaard gaande inbreuk op 

                                                           
73 Kamerstukken II 2001/2002, 28034, nr. 15, p. 1. 
74 Artikel 3.63 Wet inkomstenbelasting 2001. 
75 Kamerstukken II, 1999/00, 27209, nr. A, p. 5. 
76 Hoogeveen 2011, par. 10.1.2. 
77 Hoogeveen 2011, par. 10.3.3. 
78 Hoogeveen 2011, par. 10.3.4.1. 
79 Hoogeveen 2011, par. 10.3.4.1. 
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het subjectieve inkomensbegrip. Het ligt haars inziens voor de hand om liquiditeitsproblemen, indien 

deze zich voordoen, te verzachten in de invorderingssfeer.80  

3.2.5 Uitstel van betaling bij staking door overlijden  

Indien de onderneming wordt gestaakt ten gevolge van het overlijden van de ondernemer, zoals 

bedoeld in artikel 3.58 Wet inkomstenbelasting 2001, verleent de wetgever renteloos uitstel van 

betaling voor de inkomstenbelastingclaim.81 Het renteloos uitstel van betaling voor maximaal 10 jaar 

wordt verleend mits de belastingschuldige hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend en instemt 

met de door de ontvanger nader te stellen voorwaarden.82 Daarop wordt de overlijdenswinst 

aangemerkt als te conserveren inkomsten83, waarover een conserverende aanslag wordt opgelegd.84 

De uitstelregeling is ingevoerd naar aanleiding van het vervallen van het bijzondere tarief van 20% 

dat onder de Wet inkomstenbelasting 1964 gold voor de winst behaald bij staking door overlijden.85 

Dit bijzondere tarief diende ter voorkoming van het progressienadeel dat ondernemers leden ten 

gevolge van de inkomenspiek bij staking, bestaande uit de stille en fiscale reserves en goodwill die 

waren opgebouwd gedurende het bestaan van de onderneming. Bij de invoering van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 is dit bijzondere tarief echter vervallen. Gelet op het feit dat de tarieven 

over de gehele linie werden verlaagd, nam de behoefte aan bijzondere tarieven af, aldus de 

wetgever.86 Doch fungeert de uitstelregeling als een ‘tegemoetkomingsmaatregel’ voor de vervallen 

tarieven. Immers, door renteloos uitstel te verlenen, wordt het tarief de facto verlaagd.87 

Middels de zojuist besproken regeling verleent de wetgever slechts uitstel van betaling voor de 

inkomstenbelastingclaim over de winst behaald bij staking door overlijden. In geval van staking door 

schenking van de onderneming kan echter geen beroep worden gedaan op een dergelijke regeling. 

Wel verleent de wetgever renteloos uitstel aan de ondernemer die zijn onderneming overdraagt aan 

zijn opvolger tegen schuldigerkenning, voor zolang de koopsom schuldig wordt gebleven tot 

maximaal 10 jaar.88 Hierbij wordt slechts uitstel verleend voor zover de koopsom schuldig is 

gebleven. Aldus is ook deze regeling niet van toepassing in geval van schenking. Doch is Hoogeveen 

van mening dat het binnen de ratio van deze regeling valt, om ook uitstel ter zake van schenking te 

verlenen.89 Deze ratio wordt in de parlementaire geschiedenis inzake het amendement Van 

Vroonhoven-Kok als volgt omschreven: ‘(…) juist de jongere generatie die de bedrijven moet 

overnemen, vaak het risico niet durft te nemen. Er is veel aanbod, maar te weinig vraag. Daarom 

willen wij de focus zo verbreden dat de jongere garde een fiscale prikkel krijgt, dus degenen die de 

bedrijven overnemen.’90 Ik oordeel overeenkomstig Hoogeveen. Immers, een dergelijke fiscale prikkel 

zal ook worden bewerkstelligd door de uitstelregeling van toepassing te verklaren op de 

inkomstenbelastingclaim ter zake van de meerwaarden gelegen in het ondernemingsvermogen die 

worden gerealiseerd bij het schenken van de onderneming. 

                                                           
80 Schuver 2005, par. 4.3.1. 
81 Artikel 25 lid 17, artikel 28 lid 2 Invorderingswet 1990. 
82 Artikel 5a lid 1 Uitvoeringsregeling Invorderingsregeling 1990. 
83 Artikel 2.8 lid 2 Wet inkomstenbelasting 2001.  
84 Artikel 9.1 lid 2 Wet inkomstenbelasting 2001. 
85 Artikel 57b lid 1 onderdeel a jo artikel 15 lid 1 Wet inkomstenbelasting 1964. 
86 Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 23. 
87 Het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de werkgroep modernisering successiewetgeving (werkgroep 
Moltmaker), V-N 2001/33.3, par. 2.3.3.5. 
88 Artikel 25 lid 18, 19 Invorderingswet 1990 jo artikel 5b Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.  
89 Hoogeveen 2011, 3.3.10.3. 
90 Kamerstukken II, 2004/05, 29767, nr. 60, p. 40. 
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3.2.6 Conclusie 

In voorgaande paragrafen is de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking 

binnen de Wet inkomstenbelasting 2001 behandeld. Met het oog op het toetsingskader is met name 

de identificatie van het belastingsubject en -object van belang. Als subject van de heffing kan de 

ondernemer worden aangewezen. Het object van de heffing voor de inkomstenbelasting bij de 

overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking wordt gevormd door de 

stakingswinst. Op grond van het totaalwinstbeginsel zullen alle voordelen die nog niet eerder zijn 

belast, alsnog tot de laatste jaarwinst worden gerekend. Deze zogeheten stakingswinst omvat aldus 

alle onbelaste voordelen die besloten liggen in het ondernemingsvermogen, te weten de stille en 

fiscale reserves en goodwill.  

In beginsel vormt de stakingswinst dus de draagkrachtvermeerdering van de ondernemer die zijn 

onderneming staakt door overlijden of schenken, ofwel de erflater of schenker. Dit is echter niet het 

geval indien gebruik wordt gemaakt van de doorschuifregelingen. Ten gevolge van de niet-

stakingsfictie en de indeplaatstredingsbepaling die deze doorschuifregelingen kennen, wordt de 

onderneming geacht niet te zijn gestaakt en wordt de opvolgende ondernemer, zijnde de erfgenaam 

of begiftigde, geacht in de plaats te zijn getreden van de erflater of schenker. Aldus vindt bij 

laatstgenoemde geen belastingheffing plaats over de stille en fiscale reserves en goodwill, maar 

worden deze meerwaarden en de hierop rustende inkomstenbelastingclaim doorgeschoven naar de 

erfgenaam of begiftigde, die deze in de toekomst zal realiseren. De draagkrachtvermeerdering van de 

erflater of schenker wordt op deze wijze dus doorgeschoven naar een ander subject, namelijk naar 

de opvolgende erfgenaam of begiftigde. Indien niet wordt gekozen voor het doorschuiven van de 

claim, kan gebruik worden gemaakt van een uitstelregeling, doch slechts als het gaat om de overgang 

van de IB-onderneming krachtens erfrecht. 

3.3 De overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking in de Successiewet 1956 

3.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf zullen de gevolgen van de overgang van de IB-onderneming ten aanzien van de 

Successiewet 1956 worden behandeld. Ook hier wordt met het oog op het toetsingskader 

achtereenvolgens het subject en het object van de heffing besproken. Vervolgens zal aandacht 

worden besteed aan de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, welke de overgang van een onderneming 

faciliteren. Vervolgens zullen we zien dat de wetgever binnen de Successiewet 1956 aftrek van 

latente inkomstenbelastingclaims toestaat, een voorziening die de wetgever heeft opgenomen ter 

voorkoming van de cumulatie van belastingen, die zijns inziens zal plaatsvinden. Wederom sluit ik af 

met een conclusie. 

3.3.2 Het subject van de heffing 

De Successiewet 1956 vormt de grondslag voor de heffing over verkrijgingen krachtens erfrecht of 

schenking. Binnen deze wet vervult de verkrijger de rol van het subject. Hoewel de focus aldus ligt op 

de erfgenaam of de begiftigde, is de erflater of schenker evenzeer van belang. Oorzaak hiervan is het 

in deze wet verankerde woonplaatsbeginsel. De heffing knoopt aan bij de woonplaats van de erflater 

of schenker. Schenk- of erfbelasting wordt namelijk slechts geheven indien de erflater of schenker 

ten tijde van de schenking respectievelijk het overlijden in Nederland woonde.91  

Bezien vanuit het fundament van de Successiewet 1956, het draagkrachtbeginsel, is het belang dat 

deze wet toekent aan de woonplaats van de erflater of schenker onbegrijpelijk. Immers, de beoogde 

heffing over de draagkrachtvermeerdering van de verkrijger wordt zo niet in alle gevallen bereikt. 

                                                           
91 Artikel 1 lid 1 Successiewet 1956. 
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Een verkrijging van een buitenlandse erflater of schenker valt namelijk niet binnen de reikwijdte van 

de Successiewet 1956, en kan derhalve niet tot heffing leiden. Vice versa leidt een verkrijging van een 

buitenlandse erfgenaam of begiftigde die voortvloeit uit het vermogen van een inwoner van 

Nederland juist wel tot een belastingschuld. De wet kent immers geen belang toe aan de woonplaats 

van de verkrijger van het betreffende goed.92  

3.3.3 Het object van de heffing 

De verkrijging vormt het object van de heffing binnen de Successiewet 1956. Ten aanzien hiervan 

bevat artikel 21 van genoemde wet verschillende waarderingsvoorschriften. Als hoofdregel geldt dat 

het verkregene op het tijdstip van de verkrijging op de waarde in het economische verkeer dient te 

worden gesteld.93 Blijkens rechtspraak van de Hoge Raad is dit de verkoopwaarde die bij aanbieding 

ter verkoop van het goed op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding door de 

bestbiedende gegadigde zou zijn betaald.94 De wetgever heeft met deze terminologie een objectief 

waardeoordeel beoogd, waarbij wordt geabstraheerd van de persoonlijke omstandigheden van 

zowel de erflater of schenker als de verkrijger.95 

Naast deze hoofdregel kent artikel 21 Successiewet 1956 verschillende waarderingsvoorschriften 

voor specifieke vermogensbestanddelen, zo ook voor ondernemingsvermogen.96 

Ondernemingsvermogen dient te worden gewaardeerd op de going-concernwaarde, ofwel de 

waarde van een onderneming indien deze wordt voortgezet. Het gaat hier niet om een fiscaal 

waardebegrip. Immers, ook onafhankelijke partijen zullen ten aanzien van transacties in het 

economische verkeer deze waarde hanteren. Hierbij zijn dan ook verschillende rekenmethodes 

denkbaar.97 Doorgaans wordt uitgegaan van de intrinsieke waarde conform de met stille reserves en 

overdraagbare goodwill gecorrigeerde balans. Dit komt overeen met de balans die wordt gehanteerd 

bij het bepalen van de stakingswinst in de inkomstenbelasting.98 Ten aanzien van landbouwbedrijven 

staat de staatsecretaris expliciet een rekenmodel op basis van genormeerde kasstromen toe, waarbij 

rekening wordt gehouden met langlopende schulden.99 Voorheen werd bij deze kapitaalintensieve 

bedrijven met een relatief laag rendement de DCF-methode goedgekeurd, waarbij de waarde van het 

ondernemingsvermogen werd bepaald door de toekomstige kasstromen contant te maken. Deze 

kasstromen konden worden gecorrigeerd met afschrijvingen, financieringslasten en dergelijke. 

Echter, langlopende schulden mochten niet worden meegenomen.100 In de praktijk werd waardering 

van deze kapitaalintensieve landbouwbedrijven derhalve te hoog geacht, zo oordeelde de Hoge 

Raad.101  

Het ondernemingsvermogen wordt echter niet altijd op de going-concernwaarde vastgesteld. Indien 

deze waarde lager is dan de liquidatiewaarde houdt men laatstgenoemde waarde aan.102  Dit zal zich 

doorgaans voordoen bij zeer kapitaalsintensieve bedrijven met een relatief laag rendement, zoals de 

                                                           
92 Van Vijfeijken & Gubbels 2016, par. 2.0.0. 
93 Artikel 21 lid 1 Successiewet 1956. 
94 HR 6 maart 1963, ECLI:NL:GHSGR:1962:AX9791. 
95 Kamerstukken II 1981, 17041, nr. 3, p. 16. 
96 Artikel 21 lid 13 Successiewet 1956. 
97 Kamerstukken II 2001/02, 28015, nr. 6, p. 19. 
98 Van Vijfeijken & Gubbels 2016, par. 8.4.0. 
99 Besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M. 
100 Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M. 
101 HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU8267. 
102 Artikel 21 lid 13 Successiewet 1956. 
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landbouwbedrijven die om dezelfde reden goedkeuring hebben van de staatssecretaris voor een 

berekeningsmethode op basis van kaststromen, zoals zojuist besproken.103   

3.3.4 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 

De overgang van de IB-onderneming wordt binnen de Successiewet 1956 onder voorwaarden 

gefaciliteerd door de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.104 Allereerst bestaat er een voorwaardelijke 

vrijstelling voor het verschil tussen de hogere liquidatiewaarde en de lagere going-concernwaarde.105 

Zoals eerder toegelicht dient de waardering van een onderneming voor de toepassing van de 

Successiewet 1956 in beginsel plaats te vinden op de going-concernwaarde, tenzij de 

liquidatiewaarde hoger is. Echter, de wetgever acht het onwenselijk dat de onderneming wordt 

gewaardeerd op de hogere liquidatiewaarde indien de verkrijger de onderneming voortzet. Derhalve 

wordt het verschil tussen de hogere liquidatiewaarde en de lagere going-concernwaarde 

voorwaardelijk vrijgesteld. Ten tweede geldt er een gedeeltelijke vrijstelling voor de going-

concernwaarde van 83% van het ondernemingsvermogen waarbij grofweg de eerste één miljoen 

euro aan ondernemingsvermogen volledig is vrijgesteld.106 Ten derde wordt voor de schenk- en 

erfbelasting die is verschuldigd over het belaste deel, rentedragend uitstel van betaling verleend voor 

een periode van maximaal 10 jaar.107 Tot slot wordt aan de verkrijger van een vordering op een 

medeverkrijger die ondernemingsvermogen heeft verkregen rentedragend uitstel van betaling 

verleend voor de erf- of schenkbelasting verschuldigd over de vordering, voor zover de vordering ziet 

op het door de medeverkrijger verkregen ondernemingsvermogen.108 

De genoemde faciliteiten worden gerechtvaardigd doordat de continuïteit van de onderneming 

mogelijk in gevaar komt vanwege de verschuldigde schenk- of erfbelasting. Vanuit algemeen sociaal-

economisch belang wordt dit als onwenselijk beschouwd. Als een onderneming moet worden 

gestaakt of worden verkocht, leidt dit immers tot een verlies aan werkgelegenheid en economische 

diversiteit.109 Ondanks de nodige discussie110 over het nut en de noodzaak van de regeling houdt zij 

nog steeds stand. Bij de meest recente verhoging van de vrijstelling heeft de Raad van State 

geconcludeerd dat de motivering die hier aan ten grondslag ligt, ontoereikend is.111 De Raad van 

State adviseerde de wetgever derhalve de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te herzien. Desondanks heeft 

de wetgever de voorgestelde verruiming doorgevoerd, resulterend in de huidige regeling. De 

houding van de wetgever wordt echter gesteund door een uitspraak van de Hoge Raad. Zo oordeelde 

de Hoge Raad dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel en dat 

de vrijstelling niet verder gaat dan redelijkerwijs noodzakelijk is.112  

3.3.5 Aftrek van belastinglatenties 

Zoals in paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk is gebleken, heeft de ondernemer die staakt ten gevolge van 

overlijden of schenken doorgaans verschillende mogelijkheden als het gaat om de afwikkeling van de 

inkomstenbelastingschuld. Indien de ondernemer afrekent over de stille en fiscale reserves en 

goodwill, is de betaalde inkomstenbelastingschuld logischerwijs in aanmerking genomen bij het 

bepalen van de verkrijging. Indien echter wordt gekozen voor het doorschuiven van de 

                                                           
103 Kamerstukken II 2008/09, 31930, nr. 3, p. 36. 
104 Artikel 35b-35f Successiewet 1956. 
105 Artikel 35b lid 1 onderdeel b onder 1 Successiewet 1956. 
106 Artikel 35b lid 1 onderdeel b onder 2, 3 Successiewet 1956. 
107 Artikel 35b lid 2, 3 Successiewet 1956 jo artikel 25 lid 12 Invorderingswet 1990. 
108 Artikel 25 lid 13 Invorderingswet 1990. 
109 Kamerstukken II 1997/98, 25688, nr. 3, p. 2. 
110 Zie bijvoorbeeld: Hoogeveen 2011, par. 14.7; Stevens, TFO 2010/25, par. 2.2.  
111 Kamerstukken II 2009/10, 31930, nr. 79. 
112 HR 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1206. 
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inkomstenbelastingclaim naar verkrijgende ondernemer, wordt de inkomstenbelasting eerst 

verschuldigd op het moment dat deze ondernemer de meerwaarden in de onderneming realiseert. 

Gelet op het feit dat deze toekomstige belastingschuld geen afdwingbare schuld van de erflater is, 

kan deze niet in mindering worden gebracht op de nalatenschap, zo oordeelde de Hoge Raad.113  

Hoewel de in de toekomst verschuldigd wordende claim zowel formeel als materieel nog geen schuld 

vormt op het heffingsmoment van de schenk- en erfbelasting, heeft deze wel een drukkende invloed 

op de in de verkrijging gelegen draagkracht, aldus de wetgever.114 Derhalve staat de wetgever via 

artikel 20 lid 5 en 6 van de Successiewet 1956 belastinglatenties in aftrek toe op de verkrijging. In het 

kader van de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking, kan de verkrijger de 

inkomstenbelastinglatentie ter zake van de reserves in het ondernemingsvermogen in aftrek 

brengen. De hoogte van de latenties stelt de wetgever forfaitair vast op 30% en 20% van de 

oudedagsreserve respectievelijk de overige reserves.115  

Met de aftrek van belastinglatenties uit artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 wordt beoogd 

cumulatie van schenk- of erfbelasting met de inkomstenbelasting over één en dezelfde verkrijging te 

voorkomen, aldus de wetgever.116 Ter zake van een vrijgestelde verkrijging bestaat derhalve geen 

reden tot een vermindering wegens latente inkomstenbelasting.117 Dit geldt uiteraard ook voor de 

berekening van schenk- of erfbelasting over het overgedragen ondernemingsvermogen waarvoor op 

grond van artikel 35b Successiewet 1956 een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend. Hierbij kan 

zich ook de situatie voordoen dat de verkrijger het ondernemingsvermogen deels belast en deels 

onbelast heeft verkregen. De staatssecretaris heeft tijdens de parlementaire behandeling van de 

herziening van de bedrijfsopvolgingsregeling in 2010 aangegeven bij de berekening van de in aftrek 

te brengen latenties aan te sluiten bij de evenredigheidsmethode in plaats van bij de voorheen 

gebruikte methode, de zogenaamde methode ‘toerekening aan de top’. Bij de 

evenredigheidsmethode wordt allereerst de latente belastingschuld over het totale krachtens 

erfrecht of schenking verkregen ondernemingsvermogen berekend, waarna de berekende 

belastingschuld naar evenredigheid wordt toegerekend aan het belaste en onbelaste 

ondernemingsvermogen. Hiermee tracht de staatssecretaris aan te sluiten bij de uitspraak van Hof 

Arnhem, waarin is bepaald dat de evenredigheidsmethode moet worden toegepast.118    

3.3.6 Conclusie 

In voorgaande paragrafen is de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking 

binnen de Successiewet 1956 aan bod gekomen. Ook hier is met het oog op mijn definitie van 

cumulatie van belastingen met name de identificatie van het belastingsubject en -object van belang. 

Binnen de Successiewet 1956 vervult de verkrijger de rol van het subject van de heffing. Het object 

van de heffing wordt bij de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking 

gevormd door de verkregen IB-onderneming. Op grond van het specifieke waarderingsvoorschrift 

voor ondernemingsvermogen wordt deze gewaardeerd op de going-concernwaarde, ofwel de 

waarde van een onderneming indien deze wordt voortgezet. Indien de going-concernwaarde waarde 

lager is dan de liquidatiewaarde, houdt men echter deze laatstgenoemde waarde aan. Tevens van 

                                                           
113 HR 21 april 1971, ECLI:NL:HR:1971:AX4974. 
114 Kamerstukken I 1958/59, 5380, nr. 5, p. 8. 
115 Artikel 20 lid 6 onderdeel a Successiewet 1956. 
116 Kamerstukken II 2008/09, 31930, nr. 10, p. 20; Besluit Staatssecretaris van Financiën van 10 oktober 2007, 
nr. CPP2007/383M, onderdeel 7.1. 
117 Hof ’s-Hertogenbosch 24 augustus 2001, ECLI:NL:GHSHE:2001:AD3254; HR 14 juni 1967, 
ECLI:NL:HR:1967:AX6110; Rb. Arnhem 8 juni 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BA7018; Hof Arnhem 3 juni 2009, 
ECLI:NL:GHARN:2009:BI7470; HR 26 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:BI5467. 
118 Hof Arnhem 3 juni 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BI7470. 
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belang voor het vaststellen van het object van de heffing, is dat onder voorwaarden verschillende 

bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden toegepast.  

Aldus vormt het krachtens erfrecht of schenking verkregen ondernemingsvermogen de 

draagkrachtvermeerdering van de verkrijger, ofwel de erfgenaam of begiftigde. Zoals naar voren is 

gekomen in paragraaf 3.2.6, bestaat de draagkrachtvermeerdering van de erflater of schenker, in de 

hoedanigheid van ondernemer, daarentegen slechts uit de meerwaarden die besloten liggen in het 

ondernemingsvermogen en die bij de staking door overlijden of schenken gerealiseerd worden. De 

draagkrachtvermeerdering van de erfgenaam of begiftigde is derhalve doorgaans significant groter 

dan die van de erflater of schenker.  

Tot slot is van belang dat, indien de meerwaarden besloten in het ondernemingsvermogen en de 

daarop rustende inkomstenbelastingclaim wordt doorgeschoven naar de erfgenaam of begiftigde, 

deze claim eerst wordt verschuldigd op het moment dat de opvolgende erfgenaam of begiftigde de 

genoemde meerwaarden realiseert. Hoewel deze toekomstige belastingschuld op het moment van 

de verkrijging zowel formeel als materieel dus niet kan worden gezien als schuld van de erfalter of 

schenker die in mindering kan worden gebracht op de verkrijging, heeft deze schuld wel een 

drukkende invloed op de in de verkrijging gelegen draagkracht. Derhalve staat de wetgever via artikel 

20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 toe dat belastinglatenties ter zake van de reserves in het verkregen 

ondernemingsvermogen in mindering worden gebracht op de verkrijging. Bovendien stelt de 

wetgever dat deze regeling dient ter voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- 

of erfbelasting. Of deze regeling inderdaad cumulatie van belastingen voorkomt, zal in hoofdstuk 5 

worden bezien.   
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Hoofdstuk 4: Cumulatie van belastingen bij de overgang van de IB-

onderneming krachtens erfrecht of schenking 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ik het positieve recht, uiteengezet in het voorgaande hoofdstuk, en het 

toetsingskader uit hoofdstuk 2 samenbrengen door te bezien of bij de overgang van de IB-

onderneming krachtens erfrecht of schenking sprake is van cumulatie van belastingen, zijnde de 

situatie waarin eenzelfde draagkrachtvermeerdering bij hetzelfde subject meerdere malen in de 

belastingheffing, als zijnde een draagkrachtheffing, wordt betrokken.  

Hierbij wordt een onderscheid aangebracht tussen de situatie waarin de erflater of schenker in de 

hoedanigheid van ondernemer afrekent over de stakingswinst enerzijds en de situatie waarin gebruik 

wordt gemaakt van de doorschuifregelingen anderzijds. Immers, zoals in paragraaf 3.2.6 is gebleken, 

wordt de stakingswinst als zijnde de draagkrachtvermeerdering van de erflater of schenker middels 

de doorschuifregelingen verschoven naar een ander subject, namelijk de erfgenaam of begiftigde. 

Gelet op het belang van het subject in het toetsingskader, zal ik zowel in geval van afrekenen als in 

geval van doorschuiven bezien of sprake is van cumulatie van belastingen. Afsluitend zal ik een 

conclusie formuleren.  

4.2 Afrekenen 

Indien de erflater of schenker afrekent over de stakingswinst zien we nadrukkelijk géén cumulatie 

van belastingen. Immers, ten aanzien van de inkomstenbelastingclaim vormt de erflater of schenker, 

in de hoedanigheid van ondernemer, het subject van de heffing. Voor de schenk- en erfbelasting 

vormt de erfgenaam of begiftigde het subject van de heffing. In geval van afrekening treffen we aldus 

een heffing aan over de draagkrachtvermeerderingen van twee verschillende subjecten. De 

stakingswinst bij de erflater of schenker enerzijds, en het krachtens erfrecht of schenking verkregen 

ondernemingsvermogen bij de erfgenaam of begiftigde anderzijds. Ook Dijkstra en Moltmaker 

concluderen hier tot heffing over de draagkrachtvermeerderingen van twee verschillende subjecten 

en aldus tot de afwezigheid van cumulatie van belastingen.119  

Eigenaardig is echter dat Dijkstra tot een geheel andere conclusie komt als het gaat om de overgang 

van aanmerkelijkbelangaandelen krachtens erfrecht voor zover deze betrekking hebben op 

ondernemingsvermogen, terwijl deze overgang vergelijkbaar is met de overgang van de IB-

onderneming. Hij stelt dat hier wél cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting aan 

de orde is.120 Hoewel Dijkstra onderkent dat de inkomstenbelasting bij afrekening formeel 

verschuldigd wordt door de erflater, en niet door de erfgenaam, stelt hij vervolgens dat de 

inkomstenbelasting materieel op de erfgenaam drukt, gelet op het feit dat laatstgenoemde de 

inkomstenbelastingschuld uit de nalatenschap of schenking dient te voldoen.121 Dijkstra gaat hier 

voorbij aan het feit dat de inkomstenbelasting drukt op de draagkrachtvermeerdering van de erflater 

en niet op die van de verkrijger. Hier is naar mijn mening aldus geen sprake van cumulatie van 

belastingen. De conclusie van Dijkstra ten aanzien van de aanmerkelijkbelangheffing is dan ook niet 

alleen inconsistent, maar ook onjuist.  

Gegeven zijn stellingname ten aanzien van de IB-onderneming in zijn dissertatie (dat er geen sprake 

is van cumulatie van heffing omdat de inkomstenbelasting wordt verschuldigd door de erflater of 

schenker) heb ik met verbazing Dijkstra’s bijdrage aan het Weekblad Fiscaal Recht in het kader van 

                                                           
119 Dijkstra 2016, par. 4.2.1; Moltmaker 1974, p. 17-18. 
120 Dijkstra 2016, par. 4.3.2. 
121 Dijkstra 2016, par. 9.6.  
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zijn proefschrift gelezen. Hierin schrijft hij niet alleen ten aanzien van de overgang van 

aanmerkelijkbelangaandelen, maar óók ten aanzien van de overgang van de IB-onderneming het 

volgende: ‘Ik pleit in deze gevallen voor een economische benadering, nu zowel de (doorgeschoven) 

inkomstenbelastingclaim op de stille reserves (of de meerwaarde in de aandelen) als de schenk- en 

erfbelasting door de verkrijger wordt gedragen.’122 Bij beide overgangen constateert Dijkstra slechts 

een draagkrachtvermeerdering bij de verkrijger die slechts één keer in de heffing dient te worden 

betrokken. Hier miskent hij dus ook ten aanzien van de overgang van de IB-onderneming de 

draagkrachtvermeerdering bij de erflater of schenker.  

Ook Blokland concludeert, onterecht, tot cumulatie van belastingen ingeval de erflater of schenker 

afrekent over de meerwaarden die besloten liggen in het ondernemingsvermogen. Zo stuit ik in zijn 

werk op de volgende passage: ‘Wordt bij de aftredende ondernemer afgerekend voor wat betreft de 

inkomstenbelasting, dan kan zich samenloop voordoen van inkomstenbelasting en van 

schenkingsrecht. Inkomstenbelasting bij de aftredende ondernemer over de evenbedoelde stille en 

fiscale reserves. Schenkingsrecht bij de begiftigde, mede over die stille en fiscale reserves.’123 Hoewel 

hier nadrukkelijk sprake is van heffing bij verschillende subjecten, lijkt Blokland toch een samenloop 

te constateren. 

4.3 Doorschuiven  

Indien de inkomstenbelastingclaim wordt doorgeschoven zal deze claim, evenals de schenk- of 

erfbelasting, verschuldigd worden door de opvolgende erfgenaam of begiftigde. Aldus zien we in 

deze situatie wel degelijk heffing van zowel inkomstenbelasting als schenk- of erfbelasting bij één 

subject, en wel ten gevolge van de doorschuiffaciliteiten. Immers, hierdoor wordt de 

inkomstenbelastingclaim verlegd naar de opvolgende erfgenaam of begiftigde die tevens in de 

hoedanigheid van verkrijger schenk- of erfbelasting is verschuldigd. Hiermee zijn we er echter nog 

niet. Zoals in het toetsingskader tot stand is gekomen, vindt cumulatie plaats indien één subject 

meerdere malen in de heffing wordt betrokken ten aanzien van dezelfde draagkrachtvermeerdering. 

De vraag die hier aldus nog open ligt, is de vraag in hoeverre de draagkrachtvermeerdering van de 

erfgenaam of begiftigde in de hoedanigheid van verkrijger en de draagkrachtvermeerdering van de 

erfgenaam of begiftigde in de hoedanigheid van ondernemer samenvallen.  

Zoals in voorgaand hoofdstuk naar voren is gekomen, vormen slechts de meerwaarden gelegen in 

het ondernemingsvermogen de draagkrachtvermeerdering van de erfgenaam of begiftigde in de 

hoedanigheid van ondernemer, terwijl de erfgenaam of begiftigde in de hoedanigheid van verkrijger 

het gehele ondernemingsvermogen als draagkrachtvermeerdering toekomt. Het zijn aldus de 

meerwaarden die besloten liggen in het ondernemingsvermogen, zijnde de stille en fiscale reserves 

en de goodwill, die worden getroffen door cumulerende heffingen. Deze draagkrachtvermeerdering 

wordt namelijk getroffen door inkomstenbelasting én door erf- of schenkbelasting. Zo ziet ook 

Blokland: ‘(…) heffing van inkomstenbelasting (latent) en van schenkingsrecht (actueel) over 

eenzelfde object te weten de bedoelde stille en fiscale reserves van het geschonken 

ondernemingsvermogen.’124 Hij vervolgt zijn betoog door te stellen dat cumulatie van belastingen 

zich voordoet indien de claim wordt doorgeschoven.125 In tegenstelling tot zijn uitspraken omtrent de 

aanwezigheid van cumulatie van belastingen in het geval dat de erflater of schenker afrekent over de 
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meerwaarden besloten in het ondernemingsvermogen, heeft Blokland het deze keer dus wél bij het 

rechte eind. 

Ook Dijksta en Moltmaker concluderen tot cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of 

erfbelasting ten gevolge van de doorschuifregelingen.126 Wederom las ik met verbazing Dijktra’s 

bijdrage in het Weekblad Fiscaal Recht, en meer specifiek de volgende passage over de cumulerende 

inkomstenbelastingclaim waarin hij de uitspraken in zijn dissertatie tegenspreekt: ‘Onder huidig recht 

wordt deze claim gematigd door de toepassing van de zogenoemde bedrijfsopvolgingsregeling, de 

doorschuiffaciliteiten in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de aftrek wegens belastinglatentie in de 

Successiewet 1956.’127 Hier stelt Dijkstra dat de doorschuiffaciliteiten verzachtende maatregelen zijn, 

terwijl deze juist de oorzaak zijn van de cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting. 

Immers, als de inkomstenbelastingclaim niet wordt doorgeschoven naar de erfgenaam of begiftigde, 

wordt zijn of haar draagkrachtvermeerdering slechts eenmaal belast, namelijk slechts met schenk- of 

erfbelasting. 

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik bezien of bij de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of 

schenking sprake is van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting, allereerst in de 

situatie waarin gebruik wordt gemaakt van de doorschuiffaciliteiten, vervolgens in de situatie waarin 

de erflater of schenker afrekent over de meerwaarden die besloten liggen in het 

ondernemingsvermogen.  

Indien de erflater of schenker afrekent over de stakingswinst zien we nadrukkelijk géén cumulatie 

van belastingen. Ten aanzien van de inkomstenbelastingclaim vormt namelijk de erflater of schenker, 

in de hoedanigheid van ondernemer, het subject van de heffing. Voor de schenk- en erfbelasting 

vormt daarentegen de erfgenaam of begiftigde het subject van de heffing. We treffen aldus een 

heffing aan over de draagkrachtvermeerderingen van twee verschillende subjecten.  

Indien de inkomstenbelastingclaim wordt doorgeschoven, is cumulatie van inkomstenbelasting en 

schenk- of erfbelasting echter wél aan de orde. Doordat de draagkrachtvermeerdering van de 

erflater of schenker wordt verschoven naar de opvolgende erfgenaam of begiftigde, is deze zowel 

inkomstenbelasting als de schenk- of erfbelasting verschuldigd. Aldus wordt hier één subject met 

zowel inkomstenbelasting als schenk- of erfbelasting getroffen. Dit subject wordt vervolgens 

meerdere malen in de heffing betrokken ten aanzien van dezelfde draagkrachtvermeerdering, zijnde 

de meerwaarden die besloten liggen in het ondernemingsvermogen. Dit is namelijk de 

draagkrachtvermeerdering van de erfgenaam of begiftigde in de hoedanigheid van ondernemer, 

terwijl deze meerwaarden ook in de draagkrachtvermeerdering zijn begrepen die de erfgenaam of 

begiftigde toekomt in de hoedanigheid van verkrijger. Als draagkrachtvermeerdering van de 

verkrijger wordt namelijk het gehele verkregen ondernemingsvermogen in de heffing van schenk- of 

erfbelasting betrokken.   
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Hoofdstuk 5: Voorkoming van cumulatie van belastingen 

5.1 Inleiding 

Nu is vastgesteld dat bij de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de doorschuifregelingen cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of 

erfbelasting aan de orde is, zal ik dit hoofdstuk wijden aan de vraag of de wetgever een wenselijke 

regeling ter voorkoming van deze cumulatie heeft getroffen. In de parlementaire geschiedenis zijn 

een tweetal maatregelen aangedragen als regelingen ter voorkoming van cumulatie van belastingen, 

te weten de aftrek van belastinglatenties uit artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 en de 

mogelijkheid tot uitstel van betaling uit artikel 25 lid 17 Invorderingswet 1990. In dit hoofdstuk zal ik 

beide regelingen achtereenvolgens beoordelen in het kader van voorkoming van cumulatie van 

belastingen. Vervolgens zal ik Dijkstra’s voorstel ter voorkoming van cumulatie van 

inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting bij de overgang van de IB-onderneming krachtens 

erfrecht of schenking behandelen. In navolging van Dijkstra zal ook ik een voorstel doen, met 

inachtneming van deze doelstelling.  

5.2 De aftrek van belastinglatenties  

5.2.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 is als onderdeel van de behandeling van de overgang van de IB-onderneming 

krachtens erfrecht of schenking de aftrek van latente inkomstenbelastingschulden uit artikel 20 lid 5 

en 6 Successiewet 1956 aan bod gekomen. Hier ging ik echter niet verder dan de hoofdlijnen van de 

regeling. Toch is het van belang om deze aftrek van latente inkomstenbelastingclaims nader te 

bestuderen, en wel omdat deze voorziening is getroffen ‘om te voorkomen dat er cumulatie optreedt 

tussen de inkomstenbelasting aan de ene kant en de schenk- en erfbelasting aan de andere kant’, 

aldus de wetgever.128  

Teneinde te onderzoeken of artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 daadwerkelijk cumulatie van 

inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting voorkomt, richt ik mij in deze paragraaf eerst tot de 

ontstaanswijze van de regeling, waarna ik haar ratio zal behandelen. Vervolgens zal ik bezien op 

welke wijze de aftrekbare belastinglatenties worden gewaardeerd. Dit zal mij in staat stellen de 

regeling te beoordelen als regeling die cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting 

beoogt te voorkomen. Afsluitend zal ik een conclusie trekken ten aanzien van de voorkoming van 

cumulatie van belastingen.  

5.2.2 De totstandkoming van artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 

Het waren de leden van de VVD die de regering er in het verleden op wezen dat de Successiewet 

1956 geen rekening hield met latente inkomstenbelastingschulden die drukken op de reserves die 

besloten liggen in het ondernemingsvermogen en die werden doorgeschoven naar de erfgenaam of 

begiftigde. Zij vroegen derhalve om een regeling naar analogie van het thans vervallen artikel 4 van 

de Wet op de vermogensbelasting 1964.129 Dit artikel bepaalde de reikwijdte van bezittingen en 

schulden binnen deze wet, waarbij latente inkomstenbelastingclaims werden aangemerkt als 

aftrekbare schulden. Als rechtvaardiging om een soortgelijke aftrekregeling in de Successiewet 1956 

op te nemen, noemden de leden van de VVD ‘het beginsel van het belasten van erfrechtelijke 

verkrijgingen.’ Vermoedelijk zagen zij de inkomstenbelastingclaim, ondanks dat deze werd 

doorgeschoven en aldus niet werd betaald door de erflater, als onderdeel van de erfrechtelijke 

verkrijging, waardoor deze in aftrek diende te worden genomen alvorens de schenk- of erfbelasting 
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werd berekend. Dit is echter slechts een vermoeden, berustend op de uiterst summiere toelichting 

van de leden van de VVD. Over cumulatie van belastingen wordt hier nog met geen woord gerept.  

Hoewel de regering naar aanleiding van dit verzoek voornemens was deze problematiek te 

behandelen in een wetsontwerp later dat jaar130, dienden de leden Portheine en Van Dijk toch een 

amendement in, met daarin de voorgestelde leden 5 en 6 van artikel 20 Successiewet 1956. Deze 

werden vervolgens als zodanig aangenomen door de Tweede Kamer.131 Middels deze politieke 

dialoog is de problematiek omtrent de waardedrukkende latente inkomstenbelastingclaims 

weliswaar aan de kaak gesteld, de onderbouwing is echter schaars. Zo luidt de, maar liefst 

drieregelige, toelichting bij het amendement van Portheine en Van Dijk als volgt: ‘Het amendement 

beoogt voor de regeling van de rechten van successie, schenking en overgang aftrek toe te staan van 

op de verkrijging rustende latente belastingschulden.’ Wellicht geeft een duik in de parlementaire 

geschiedenis van de Wet op de vermogensbelasting 1964 meer inzicht in de ratio van deze regeling. 

Immers, de leden Portheine en Van Dijk vroegen de regering in eerste instantie om een 

aftrekregeling analoog aan artikel 4 van genoemde wet.  

5.2.3 De ratio van artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 

Artikel 4 van de Wet op de vermogensbelasting 1964 bepaalde de reikwijdte van bezittingen en 

schulden binnen deze wet. Hierin werd de latente belastingclaim nadrukkelijk als schuld aangemerkt. 

De reden hiervan vond zijn oorsprong in een aantal arresten van de Hoge Raad. De Hoge Raad had 

namelijk verschillende arresten gewezen waaruit voortvloeide dat latente belastingclaims niet onder 

de definitie van schuld binnen de Wet op de vermogensbelasting 1964 konden worden geschaard. In 

één van deze zaken speelde het volgende. De belastingplichtige had een vergoeding ontvangen voor 

het vergaan van een aan hem toebehorend schip. Met deze vergoeding had hij een reserve gevormd, 

waar een toekomstige fiscale claim op rustte. De Hoge Raad sprak in deze zaak duidelijke taal: een 

uitzicht op het gaan behoren van een zeker bedrag tot zuiver inkomen in een toekomstig tijdvak gaat 

gepaard met slechts een verwachting van een inkomstenbelastingschuld. Deze verwachting leidt niet 

tot een acute inkomstenbelastingschuld en kan derhalve niet worden meegenomen bij de 

grondslagbepaling. Teneinde het vermogen voor de vermogensbelasting te bepalen, mocht deze 

latente belastingclaim dus niet in aanmerking worden genomen. In zijn noot bij dit arrest schrijft 

Smeets deze beslissing onbevredigend te vinden: ‘Civielrechtelijk is hier inderdaad nog geen 

materiele schuld; wel is er m.i. een obligo, hoewel de HR slechts van een "verwachting" spreekt. 

Hiermede aanvaardt de HR, dat aan de onbelaste reserve niet een rechtsverhouding vastzit, waaruit 

verplichtingen kunnen voortspruiten.’132 

Ten aanzien van een verplichting tot het doen van toekomstige winstuitkeringen oordeelde de Hoge 

Raad echter anderszins. Hier werd niet zozeer de nadruk gelegd op het feit dat een dergelijke 

toekomstige verplichting juridisch niet als schuld kan worden aangemerkt, maar werd gehoor 

gegeven aan het draagkrachtbeginsel. Zo oordeelde de Hoge Raad ‘dat het ook redelijk is, dat voor de 

op het draagkrachtbeginsel gebouwde vermogensbelasting met zodanige verplichtingen wordt 

rekening gehouden, omdat de draagkracht van degene, die over zijn bedrijfswinst de vrije beschikking 

heeft, uiteraard groter is dan de draagkracht van hem, die verplicht is een gedeelte daarvan af te 

staan aan een ander.’133 Zou de invloed op draagkracht daarom niet eveneens in beschouwing 

moeten worden genomen als het gaat om een toekomstige belastingschuld?  
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Ook de wetgever stelde zichzelf deze vraag. Hoewel hij op basis van de rechtspraak van de Hoge 

Raad de juridische niet-aftrekbaarheid van een latente inkomstenbelastingschuld onderkent, heeft 

hij het draagkrachtbeginsel hoog in het vaandel staan, zo blijkt uit het volgende: ‘Hoewel een in de 

toekomst verschuldigd wordende inkomstenbelastingclaim noch formeel, noch materieel als schuld 

kon worden aangemerkt, heeft een dergelijke claim wel degelijk een drukkende invloed op de 

vermogenspositie van de belastingplichtige.’134 De wetgever achtte het derhalve niet verantwoord 

om een toekomstige belastingschuld bij de bepaling van de in het vermogen gelegen draagkracht 

achterwege te laten. Zodoende ontwierp de wetgever een maatregel tot aftrek van 

belastinglatenties.135 

Deze achtergrond van artikel 4 van de Wet op de vermogensbelasting 1964 leidt ons tot de ratio van 

artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956. Hieruit blijkt namelijk dat de wetgever de aftrek van een 

toekomstige belastingschuld ter zake van krachtens erfrecht of schenking verkregen vermogen 

noodzakelijk achtte vanwege de drukkende invloed die deze belastingclaim heeft op de in de 

verkrijging besloten draagkracht. Bij de totstandkoming van de aftrek van belastinglatenties werd 

aldus de nadruk gelegd op het belasten van de in de verkrijging gelegen draagkracht, ofwel de 

draagkrachtvermeerdering van de verkrijger. De wetgever sprak hier nog niet van een voorkoming 

van cumulatie van belastingen. Echter, bij de herziening van de Successiewet 1956 in 2010 stelde de 

wetgever wel dat deze aftrek van latente belastingclaims is getroffen ‘om te voorkomen dat er 

cumulatie optreedt tussen de inkomstenbelasting aan de ene kant en de schenk- en erfbelasting aan 

de andere kant.’136 Ook de staatssecretaris heeft dit bevestigd.137   

Aldus stuiten we hier op een tweeledige ratio. De vraag is in hoeverre beide doelstellingen, te weten 

de bepaling van de in de verkrijging gelegen draagkracht en de voorkoming van cumulatie van 

inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting, worden gediend door de regeling uit artikel 20 lid 5 

en 6 Successiewet 1956. Het feit dat de wetgever bij de totstandkoming van de aftrek van 

belastinglatenties nog niet sprak van een doelstelling van voorkoming van cumulatie van 

inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting en deze pas bij de herziening van de Successiewet 

1956 aandroeg, doet de vraag opkomen of deze doelstelling ten grondslag heeft gelegen aan het 

ontwerp van de regeling. Gelet op het voormelde, zal ik in de volgende paragraaf de werking van de 

regeling onderzoeken.  

5.2.4 De waardering van belastinglatenties in artikel 20 lid 6 Successiewet 1956 

5.2.4.1 Inleiding 

Middels artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 staat de wetgever de contante waarde van een 

toekomstige inkomstenbelastingschuld in aftrek toe op de verkrijging. De wetgever bepaalt deze 

contante waarde op basis van de in de wet vastgestelde forfaits. In deze paragraaf zal ik onderzoeken 

of de aftrek van de contante waarde, bepaald op basis van de in de wet vastgestelde forfaits, in lijn is 

met de tweeledige ratio van artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956. Startpunt hierbij is de 

waardering van de aftrekbare belastinglatenties op de contante waarde. In de literatuur is echter 

meermaals beargumenteerd dat deze waardering op nominale waarde dient te geschieden. Hier zal 

ik dan ook aandacht aan besteden. Vervolgens zal ik de forfaitaire percentages uit artikel 20 lid 6 

onderdeel a, die als weergave van de contante waarde dienen, behandelen. 
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5.2.4.2 Aftrek van de contante waarde  

De hoogte van de aftrekbare belastinglatenties heeft de wetgever gesteld op 20% van de reserves die 

besloten liggen in het ondernemingsvermogen, met uitzondering van de oudedagsreserve waarvoor 

een percentage van 30 % geldt.138 In de parlementaire geschiedenis inzake het amendement 

Portheine-Van Dijk worden deze percentages niet onderbouwd. In de toelichting op artikel 4 van de 

Wet op de vermogensbelasting 1964, worden de in die wet opgenomen belastingpercentages wél 

verklaard, zijnde ‘de contante waarde van de inkomstenbelasting welke in de toekomst verschuldigd 

kan worden.’139 De wetgever licht de door hem ontworpen systematiek, waarbij belastinglatenties op 

contante waarde worden gewaardeerd, niet verder toe. Toch wil ik niet aan deze systematiek, als 

onderdeel van de te evalueren voorkomingsregeling, voorbijgaan. 

De reden voor de aftrek van de contante waarde van de belastingschuld is gelegen in het feit dat bij 

het doorschuiven van de fiscale inkomstenbelastingclaim over de meerwaarden besloten in de 

krachtens erfrecht of schenking verkregen onderneming geen acute belastingschuld ontstaat, maar 

een toekomstige schuld die eerst zal ontstaan op het moment dat de erfgenaam of begiftigde de 

meerwaarden daadwerkelijk zal realiseren. We hebben hier aldus te maken met een belastingschuld 

ter zake van de huidige reserves die op een toekomstig stakingsmoment verschuldigd zal worden. 

Gelet op het feit dat de belasting in de toekomst verschuldigd zal worden, dienen we bij de 

waardering van de toekomstige belastingschuld rekening te houden met een jaarlijks te verwachten 

rendement.  

Dit zal ik illustreren aan de hand van een voorbeeld waarbij de waarde van de doorgeschoven 

reserves, stel €100.000, als uitgangspunt geldt. Op basis van een belastingpercentage van 45% rust 

hier een inkomstenbelastingclaim op van €45.000. Dit is de claim die de erfgenaam of begiftigde in 

de toekomst bij realisatie verschuldigd zal zijn. Aangenomen dat de erfgenaam of begiftigde na een 

periode van 20 jaar, waarover een jaarlijks rendement van 4% geldt, de doorgeschoven reserves van 

€100.000 realiseert, bedraagt de toekomstige belastingschuld op het moment van doorschuiven 

€45.000/1,0420 = €20.537. Immers, na 20 jaar zal het bedrag van €20.537, ten gevolge van het 

jaarlijks rendement, zijn gegroeid tot €45.000. Het is aldus slechts de contante waarde van €20.537 

die op de in de verkrijging gelegen draagkracht drukt. De aftrek van de contante waarde op het 

moment van doorschuiven is dan ook in lijn met het draagkrachtbeginsel. 

5.2.4.3 Aftrek van de nominale waarde 

Zoals uit voorgaande paragraaf is gebleken waardeert de wetgever de aftrekbare belastinglatenties 

terecht op de contante waarde. In de literatuur is herhaaldelijk een andersluidende visie 

onderbouwd, waarbij wordt gepleit voor een aftrek van belastinglatenties op basis van de nominale 

waarde. Zo beschouwt Blokland de aftrek van slechts de contante waarde als onbevredigend, gelet 

op het feit dat de grondslag waarover wordt geheven groter is dan het vermogen dat beschikbaar 

komt of kan komen, aldus Blokland.140 Ook in zijn werk van 1997 stelt Blokland zich op het standpunt 

dat het systeem van het contant maken van aftrekbare belastinglatenties niet in overeenstemming is 

met de realiteit. Het is immers niet realistisch om de belastingplichtige die vervreemdt een groter 

(saldo)vermogen toe te rekenen dan in de situatie waarin niet wordt vervreemd. In de situatie dat de 

belastingplichtige vervreemdt komt de gehele (betaalde) belastingschuld in aftrek, terwijl bij 

doorschuiven slechts de contante waarde in aanmerking wordt genomen.141 Volgens Van Oers komt 

dit juist overeen met de feitelijke situatie. Immers, in geval van doorschuiven is de verkrijging ook 
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daadwerkelijk groter dan in de situatie waarin de erflater of schenker afrekent over de reserves.142 

Door te werken met de contante waarde, en niet de nominale waarde, wordt juist geheven over de 

feitelijke draagkrachtvermeerdering. Deze visie onderschrijf ik gaarne. 

Naast Blokland pleit ook Van Wijk voor bepaling van de aftrekbare schuld op basis van het nominale 

belastingpercentage.143 Van Wijk onderbouwt deze nominale aftrek met een cijfervoorbeeld. Het 

startpunt binnen dit voorbeeld is een aanmerkelijk belang met een waarde van €100, waar de 

erflater of schenker een belastingbedrag van €25 over afrekent. De inkomstenbelastingclaim van €25 

kan echter ook worden doorgeschoven naar de erfgenaam of begiftigde, in welk geval de erflater of 

schenker geen inkomstenbelasting is verschuldigd. Na het toelichten van beide uitgangssituaties 

springt Van Wijk 9 jaar vooruit. Het aanmerkelijk belang heeft inmiddels 8% gerendeerd en de cijfers 

zien er nu als volgt uit. Het pakket waar 9 jaar geleden over is afgerekend, is nu in privé gegroeid van 

€75 tot €150. Het pakket waar 9 jaar geleden echter niet over werd afgerekend is gegroeid van €100 

tot €200. Maar ook de claim van €25 die hier nog op rustte is gegroeid, en wel tot €50. Van Wijk stelt 

dat deze €50 de toekomstige aanmerkelijk belangclaim is die op de verkrijging in mindering mag 

worden gebracht. Immers, als we dit bedrag van €50 over een periode van 9 jaar tegen een 

rendement van 8% contant maken, resulteert dit in een claim van €25, ofwel 25% van de initiële 

reserves van €100. Op grond hiervan stelt Van Wijk dat aftrek tegen 25% gerechtvaardigd is.  

Aan deze stelling ligt mijns inziens een onjuiste redenering ten grondslag. De toekomstige 

belastingschuld ziet namelijk slechts op de reserves die op het moment van overlijden of schenken 

aanwezig zijn. Dit betekent dat 9 jaar later niet moet worden gekeken naar de doorgegroeide 

reserves van €200, met een daarop rustende claim van €50. Slechts de claim van €25 die ziet op de 

reserves van €100 dient contant te worden gemaakt. Ook de staatssecretaris bevestigt dat geen 

rekening moet worden gehouden met de opgerente ab-claim, maar slechts met de ab-claim zoals die 

bestaat ten tijde van het overlijden van de erflater.144 

5.2.4.4 De forfaitaire percentages van artikel 20 lid 6 onderdeel b Successiewet 1956 

In het voorgaande heb ik beargumenteerd dat de aftrekbare belastinglatenties, in het licht van het 

draagkrachtbeginsel, op contante waarde dienen te worden gewaardeerd. Ook de wetgever beoogt 

een aftrek van de contante waarde van de belastingschuld rustend op de doorgeschoven 

meerwaarden in de krachtens schenking of erfrecht verkregen ondernemingsvermogen.145 Hij staat 

namelijk een aftrek toe van 20% van de reserves respectievelijk 30% van de oudedagsreserve146, 

welke percentages hij vervolgens verklaart als ‘de contante waarde van de inkomstenbelasting welke 

in de toekomst verschuldigd kan worden.’147 Verder gaat de onderbouwing van de wetgever echter 

niet.  

In de literatuur is het percentage van 20 meermaals verklaard als de contante waarde van een 

belastingtarief van 45%, zo ook door Dijkstra. Volgens Dijkstra gaat het hier om het bijzondere tarief 

van 45%148 dat binnen de Wet inkomstenbelasting 1964 gold voor de heffing van inkomstenbelasting 

over stakingswinst.149 Deze redenering werpt de vraag op waarom de contante waardebepaling op 

basis van het percentage van 20 ook geldt voor de heffing van inkomstenbelasting bij staking door 
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overlijden. Hier gold binnen de Wet inkomstenbelasting 1964 immers geen bijzonder tarief van 45%, 

maar van 20%.150 Van Oers is ook van mening dat het percentage van 20 de contante waarde 

weergeeft van een tarief van 45%, maar noemt dit het gemiddelde belastingtarief.151 Beide heren 

verklaren het percentage van 20 uit artikel 20 lid 6 onderdeel b als de contante waarde van een 

belastingtarief dat gold onder de Wet inkomstenbelasting 1964. Reden hiervoor is het feit dat de 

percentages uit artikel 20 lid 6 Successiewet 1956 tot stand zijn gekomen ten tijde van de Wet 

inkomstenbelasting 1964 en bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet zijn herzien. 

De tariefstructuur in de inkomstenbelasting veranderde bij de invoering van deze wet echter wel.152 

De percentages uit artikel 20 lid 6 onderdeel b Successiewet 1956 zullen derhalve geen juiste 

weergave meer zijn van de contante waarde van een inkomstenbelastingschuld. 

Ten aanzien van de percentages uit artikel 20 lid 6 onderdeel b Successiewet 1956 rijst tevens de 

vraag waarom de contante waarde van de inkomstenbelastingschuld rustend op de oudedagsreserve 

op basis van een ander percentage wordt bepaald dan claim die rust op de overige reserves. Zo ook 

bij de leden van de PvdA. Zij vroegen de staatssecretaris om toelichting, welke als volgt luidde: ‘Wij 

merken hierover op dat de reserves vrijwel altijd naar een proportioneel tarief worden belast, terwijl 

de stamrechten en de fiscale oudedagsreserve in bepaalde gevallen onder een verzwaard regime 

vallen (vgl. onder meer de artikelen 57, eerste lid, letter e, en 59a van de Wet op de 

inkomstenbelasting 1964). Een verschil in de hoogten van de latenties is daarmee naar onze 

opvatting gerechtvaardigd.’153 Hiermee wees de staatssecretaris op het feit dat onder de Wet 

inkomstenbelasting 1964 de oudedagsreserve geen deel uitmaakte van de winstberekening. Onder 

de Wet inkomstenbelasting 2001 valt de oudedagsreserve echter wel onder het winstregime.154 Zoals 

in paragraaf 3.2.3.2 is behandeld vormt de oudedagsreserve, indien deze vrijvalt bij de staking van de 

onderneming, winst uit onderneming. De huidige wet kent aldus eenzelfde behandeling ten aanzien 

van de oudedagsreserve en de overige reserves, waardoor er dus geen reden meer bestaat tot 

differentiatie van de percentages in artikel 20 lid 6 onderdeel b Successiewet 1956.  

Naast de bezwaren tegen de hoogte en de differentiatie van de percentages uit artikel 20 lid 6 

onderdeel b Successiewet 1956, rijst de vraag of het wenselijk is dat de wetgever met deze 

percentages heeft gekozen voor een forfaitaire aftrek.155 Dit is mijns inziens een onvermijdelijke 

keuze, gelet op het feit dat de contante waarde afhankelijk is van verschillende parameters, zoals het 

jaarlijks rendement en de periode tot realisatie. De waarde van een latente belastingschuld kan dan 

ook enkel en alleen empirisch worden vastgesteld, zo stellen Dijkstra en Van Oers.156 Ten aanzien van 

de forfaitaire aftrek merkt de staatssecretaris bovendien op dat de wetgever heeft gekozen voor 

redelijke forfaitaire percentages, om zo op voorhand discussie tussen de inspecteur en de 

belastingplichtige over de waardering van die schulden te voorkomen. Toch benadrukt hij dat enige 

ruwheid inherent is aan forfaits.157 Ook in de parlementaire geschiedenis van de Wet op de 

vermogensbelasting 1964 wordt onderkend dat ‘een fixatie van de contante waarde van deze claim 

op 20 pct. van de reserves noodzakelijkerwijs in bepaalde gevallen te hoog of te laag zal zijn.’158 De 
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vraag is aldus of het wenselijk is om met forfaits te werken. Indien de erfgenaam of begiftigde de 

onderneming slechts een jaar voortzet, dan is een aftrek van 20% namelijk een schrale troost.  

Het voormelde wijst erop dat de percentages uit artikel 20 lid 6 onder b Successiewet 1956 geen 

juiste weergave zijn van de contante waarde van de aftrekbare belastinglatenties. Niettemin poogt 

Van Oers de forfaitaire percentages cijfermatig te analyseren: ‘Afgezet tegen een gemiddeld 

inkomstenbelastingtarief van 45% bij latere afrekening betekent dit dat bij een rentevoet van 4%, 5% 

en 6% de realisatie over respectievelijk 21, 17 en 14 jaar wordt verwacht.’ Ten aanzien van de 

oudedagsreserve voert hij dezelfde berekening uit: ‘Eveneens afgezet tegen een gemiddeld 

inkomstenbelastingtarief van 45% bij latere afrekening betekent dit bij een rentevoet van 4%, 5% en 

6% een verwachte afrekening van de fiscale oudedagsreserve over 10, 8 en 7 jaar.’ Van Oers 

concludeert dat deze berekeningen vreemde getallen opleveren, zeker in het licht van de 

uitstelregeling uit artikel 25 lid 17 Invorderingswet 1990 welke voor maximaal 10 jaar uitstel 

verleent.159 Zowel het feit dat de percentages uit artikel 20 lid 6 onderdeel b Successiewet 1956 niet 

zijn herzien bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 als de forfaitaire aard van de 

regeling zal hier waarschijnlijk een part spelen.  

5.2.4.5 Conclusie 

Zoals in paragraaf 5.2.3 naar voren is gekomen, achtte de wetgever de aftrek van toekomstige 

inkomstenbelastingschulden ter zake van de meerwaarden besloten in het krachtens erfrecht of 

schenking verkregen ondernemingsvermogen noodzakelijk vanwege de drukkende invloed die de 

toekomstige belastingschuld heeft op de in de verkrijging besloten draagkracht. In deze paragraaf is 

gebleken dat de door de wetgever beoogde aftrek van de contante waarde leidt tot de bepaling van 

de draagkrachtvermeerdering van de verkrijger, waardoor aldus genoemde doelstelling wordt 

gediend. Het is immers de contante waarde die drukt op de in de verkrijging gelegen draagkracht.  

Doch zijn de percentages uit artikel 20 lid 6 onderdeel b Successiewet 1956 mijns inziens geen juiste 

weergave van deze contante waarde, gelet op zowel het feit dat deze percentages niet zijn herzien 

bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 als de forfaitaire aard van de regeling. 

Niettemin is de aftrek van de contante waarde van de belastingschuld theoretisch in lijn met het 

draagkrachtbeginsel en resulteert in het belasten van de draagkrachtvermeerdering van de 

verkrijger.  

Echter, deze doelstelling, het belasten van de in de verkrijging gelegen draagkracht, is slechts een 

onderdeel van de tweeledige ratio van artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956. De wetgever beoogde 

namelijk óók de voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting. Gelet 

op het feit dat binnen mijn scriptie niet de waardebepaling van de draagkrachtvermeerdering van de 

verkrijger centraal staat, maar het concept ‘cumulatie van belastingen’, zal ik in de volgende 

paragraaf onderzoeken of de aftrek van belastinglatenties tevens cumulatie van inkomstenbelasting 

en schenk- of erfbelasting voorkomt.  

5.2.5 Voorkoming van cumulatie 

Hoewel de wetgever bij de invoering van artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 slechts de focus 

legde op de draagkrachtvermeerdering van de verkrijger, stelde hij bij de wijziging van de 

Successiewet 1956 in 2010 dat de voorziening van artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 is getroffen 

‘om te voorkomen dat er cumulatie optreedt tussen de inkomstenbelasting aan de ene kant en de 

schenk- en erfbelasting aan de andere kant.’160 Derhalve wierp ik in paragraaf 5.2.3 de vraag op of, 
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gelet op het feit dat de wetgever bij de invoering van deze aftrek van belastinglatenties nog niet 

sprak van een doelstelling van voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of 

erfbelasting, deze doelstelling ten grondslag heeft gelegen aan het ontwerp van de regeling. Het is 

aldus de vraag of de regeling voorkoming van cumulatie bewerkstelligt.  

In deze paragraaf zal ik onderzoeken of de aftrek van belastinglatenties leidt tot voorkoming van 

cumulatie van belastingen, zijnde de situatie waarin eenzelfde draagkrachtvermeerdering bij 

hetzelfde subject meerdere malen in de belastingheffing, als zijnde een draagkrachtheffing, wordt 

betrokken, zoals in hoofdstuk 2 is vastgesteld. In hoofdstuk 4 is vervolgens gebleken dat indien 

gebruik wordt gemaakt van de doorschuiffaciliteiten, zowel heffing van inkomstenbelasting als 

heffing van schenk- of erfbelasting bij één subject over eenzelfde draagkrachtvermeerdering 

plaatsvindt. Hier wordt namelijk de erfgenaam of begiftigde tweemaal getroffen door 

belastingheffing ter zake van de meerwaarden die besloten liggen in het ondernemingsvermogen. De 

vraag is aldus of de wetgever middels de aftrek van belastinglatenties cumulatie van 

inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting voorkomt ten aanzien van deze doorgeschoven 

reserves. Dit is mijns inziens niet het geval, gelet op het feit dat slechts het bedrag van de 

belastinglatentie in mindering wordt gebracht op de verkrijging en niet de draagkrachtvermeerdering 

ten aanzien waarvan tweemaal heffing plaatsvindt.  

Het voormelde zal ik inzichtelijk maken aan de hand van een gesimplificeerd cijfervoorbeeld, waarin 

ik de invloed van het jaarlijks rendement zal elimineren door de aanname dat de verkregen IB-

onderneming met de daarin besloten liggende doorgeschoven reserves direct na verkrijging wordt 

vervreemd. Door deze directe vervreemding valt de contante waarde van de belastingclaim over de 

doorgeschoven reserves nagenoeg samen met de nominale waarde van genoemde claim. Immers, bij 

een periode tot realisatie van 0 jaar zal het jaarlijks rendement nauwelijks tot uiting komen. Dit 

betekent ook dat de waarde van de doorgeschoven reserves op het moment van verkrijging 

krachtens erfrecht of schenking én op moment van vervreemding gelijk zijn, te weten €100.000. Dit 

vormt de draagkrachtvermeerdering die tweemaal door een belastingheffing wordt getroffen. 

Eenmaal op het moment van verkrijging door schenk- of erfbelasting, eenmaal op het moment van 

vervreemding door inkomstenbelasting.  

Alvorens de heffing van schenk- of erfbelasting de reserves van €100.000, als onderdeel van de 

verkrijging, treft, wordt de contante waarde van de toekomstige inkomstenbelastingclaim die op 

deze reserves rust op de verkrijging in mindering gebracht. Op basis van een belastingtarief van 45% 

gaat het hier om een toekomstige inkomstenbelastingclaim van €45.000. Vanwege de directe 

vervreemding betreft dit eveneens de contante waarde van de belastingschuld. De schenk- of 

erfbelasting wordt aldus geheven over slechts een deel van de reserves, namelijk €55.000. Direct na 

de verkrijging worden de doorgeschoven reserves van €100.000, als onderdeel van het gehele 

ondernemingsvermogen, vervreemd en worden deze belast met inkomstenbelasting. Dit betekent 

dat na aftrek van de toekomstige inkomstenbelastingschuld een deel van reserves, namelijk €55.000 

van deze reserves, nog steeds tweemaal in de heffing wordt betrokken bij één subject. Dit betekent 

dat alsnog een draagkrachtvermeerdering van €55.000 wordt getroffen door zowel 

inkomstenbelasting als schenk- of erfbelasting. Hieruit volgt dat de aftrek van slechts de 

inkomstenbelastingschuld cumulatie van belastingen niet geheel zal voorkomen. Om deze cumulatie 

wel te voorkomen dienen de reserves van €100.000 op de verkrijging in mindering te worden 

gebracht.  

Gelet op het feit dat dit slechts een gesimplificeerd voorbeeld betreft, zal ik dit nogmaals uitwerken, 

echter nu met inachtneming van een periode tot realisatie van 20 jaar. Wederom bedragen de 
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reserves op het moment waarop de erfgenaam of de begiftigde de onderneming verkrijgt krachtens 

erfrecht of schenking €100.000, waarop een inkomstenbelastingclaim rust van €45.000 die wordt 

doorgeschoven naar de erfgenaam of begiftigde. Echter, doordat de claim van €45.000 over de 

doorgeschoven reserves van €100.000 eerst in de toekomst verschuldigd zal worden, betreft de 

waarde van €45.000 de toekomstige waarde, zoals toegelicht in paragraaf 5.2.4.2. Een jaarlijks 

rendement van 4% en een periode tot realisatie van 20 jaar, resulteert in een contante 

belastingclaim van €20.537. Deze contante waarde staat de wetgever in aftrek toe op de verkrijging.  

De aftrek van slechts het belastingbedrag is echter niet voldoende, zoals uit het gesimplificeerde 

voorbeeld bleek. Cumulatie vind namelijk plaats ten aanzien van de doorgeschoven reserves, en niet 

slechts ten aanzien van het belastingbedrag. Aldus dienen deze doorgeschoven reserves in mindering 

te worden gebracht op de verkrijging. Van belang is hier dat de inkomstenbelastingclaim die eerst in 

de toekomst wordt verschuldigd zal cumuleren met de heffing van schenk- of erfbelasting. Hieruit 

volgt dat de reserves waar de contante inkomstenbelastingclaim op ziet in mindering op de 

verkrijging dienen te worden gebracht, teneinde cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of 

erfbelasting te voorkomen. De reserves ter zake van de contante belastingclaim bedragen €45.638, 

zo blijkt uit onderstaand schema. 

 Reserves waarop  
latente claim rust 

  Belasting (45%) 

Moment van 
doorschuiven 

€45.638 
:1,0420 

€20.537 
:1,0420 

Moment van 
realisatie 

€100.000 €45.000 

De aftrek van de doorgeschoven reserves waar de contante inkomstenbelastingclaim op ziet, leidt 

aldus tot voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting ten aanzien 

van eenzelfde draagkrachtvermeerdering. Paradoxaal genoeg zal hiermee alsnog inbreuk worden 

gemaakt op het draagkrachtbeginsel. Immers, slechts de contante belastingschuld drukt op de in de 

verkrijging gelegen draagkracht. Slechts deze claim zal dus in mindering kunnen worden gebracht op 

de verkrijging. Bovendien behoren de reserves juist tot de in de verkrijging gelegen draagkracht, en 

zouden derhalve niet in aftrek mogen komen. Een dergelijke inbreuk op het draagkrachtbeginsel acht 

ik niet wenselijk.  

5.2.6 Conclusie 

In het voorgaande heb ik de aftrek van belastinglatenties uit artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 

als een maatregel ter voorkoming van cumulatie van belastingen geanalyseerd. Allereerst is gebleken 

dat bij het ontwerp van de regeling, die terugvoert naar de Wet op de vermogensbelasting 1964, het 

concept ‘cumulatie van belastingen’ niet nadrukkelijk aan de orde is gekomen. Wel zien we een 

nadruk op het belasten van de verkrijging als draagkrachtvermeerdering. De wetgever achtte de 

aftrek van toekomstige inkomstenbelastingschulden ter zake van de meerwaarden besloten in het 

krachtens erfrecht of schenking verkregen ondernemingsvermogen namelijk noodzakelijk vanwege 

de drukkende invloed die de toekomstige belastingschuld heeft op de in de verkrijging besloten 

draagkracht. Echter, bij de herziening van de Successiewet 1956 in 2010 stelde de wetgever dat deze 

aftrek van latente belastingclaims is getroffen ter voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting 

en schenk- of erfbelasting.  

Slechts eerstgenoemde doelstelling, de bepaling van de draagkrachtvermeerdering van de verkrijger, 

wordt gediend door de wettelijke regeling. De wetgever staat immers de contante waarde van de 

toekomstige inkomstenbelastingschuld in aftrek toe, welke drukt op de in de verkrijging gelegen 
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draagkracht. Doch zijn de percentages uit artikel 20 lid 6 onderdeel b Successiewet 1956 mijns 

inziens geen juiste weergave van deze contante waarde, gelet op zowel het feit dat de percentages 

uit artikel 20 lid 6 onderdeel b Successiewet 1956 niet zijn herzien bij de invoering van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 als de forfaitaire aard van de regeling. Niettemin is de aftrek van de 

contante waarde van de belastingschuld theoretisch in lijn met het draagkrachtbeginsel en resulteert 

aldus in het belasten van de draagkrachtvermeerdering van de verkrijger.  

Echter, binnen mijn scriptie staat niet de waardebepaling van de draagkrachtvermeerdering van de 

verkrijger centraal, maar het concept ‘cumulatie van belastingen’. De vraag is aldus of cumulatie 

wordt voorkomen ten aanzien van de in het ondernemingsvermogen gelegen reserves. Dit is mijns 

inziens niet het geval omdat slechts het bedrag van de belastinglatentie op de verkrijging in 

mindering wordt gebracht. Voorkoming van deze cumulatie kan wel worden bereikt door de reserves 

waar de contante inkomstenbelastingclaim op ziet in aftrek toe te staan. Doch zal hiermee inbreuk 

worden gemaakt op het draagkrachtbeginsel. Immers, slechts de contante waarde van de 

belastinglatentie drukt op de in de verkrijging gelegen draagkracht. Bovendien behoren de reserves 

juist tot de in de verkrijging gelegen draagkracht. Een dergelijke inbreuk op het draagkrachtbeginsel 

acht ik onwenselijk.  

5.3 Renteloos uitstel van betaling bij staking door overlijden 

5.3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 is als onderdeel van de behandeling van de overgang van de IB-onderneming 

krachtens erfrecht of schenking de mogelijkheid tot renteloos uitstel van betaling voor de 

inkomstenbelasting die wordt verschuldigd ter zake van de winst behaald bij staking door overlijden 

op hoofdlijnen aan bod gekomen. Toch is het van belang om deze regeling nogmaals te bespreken, 

en wel omdat deze voorziening in de parlementaire geschiedenis is gelinkt aan de voorkoming van 

cumulatie van belastingen.161 De invoering van deze uitstelmogelijkheid houdt verband met het 

vervallen van de bijzondere tarieven in de Wet inkomstenbelasting 1964. Ook deze bijzondere 

tarieven worden door de wetgever gerechtvaardigd door ‘de zich veelal voordoende samenloop met 

het successierecht.’162 

Teneinde te onderzoeken of artikel 25 lid 17 Invorderingswet 1990 daadwerkelijk cumulatie van 

inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting voorkomt, richt ik mij in deze paragraaf eerst tot de 

totstandkoming van de bijzondere tarieven in de Wet inkomstenbelasting 1964, waarna ik de 

invoering van de uitstelregeling behandel. Tot slot zal ik bezien of genoemde regelingen cumulatie 

van belastingen voorkomen. 

5.3.2 De totstandkoming van de bijzondere tarieven 

Onder de Wet inkomstenbelasting 1964 werden bijzondere tarieven toegepast op onder meer de 

winst behaald bij staking.163 De reden van een bijzondere tariefbehandeling was gelegen in het 

progressienadeel. Ten aanzien van bepaalde inkomstenbronnen zou een belastingplichtige bij 

normale tarieftoepassing namelijk een zeer voelbare extra belastingdruk ondervinden, aldus de 

wetgever.164 De wetgever formuleerde een drietal voorwaarden voor een inkomstenbron die zijns 

inziens onder een bijzonder tarief hoorde te vallen. Allereerst dienden de inkomsten geaccumuleerd 

te zijn gedurende een reeks van jaren, waarna deze aan slechts één kalenderjaar zouden worden 

toegerekend. Het progressieve tarief zou in dat geval immers tot een nadeel leiden. Alleen realisatie 

                                                           
161 Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. A, p. 99-100. 
162 Kamerstukken II 1999/00, 26727, nr. 7, p. 81. 
163 Artikel 57b lid 1 onderdeel a jo artikel 15 lid 1, artikel 57 lid 1 onderdeel b Wet inkomstenbelasting 1964.  
164 Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 19, p. 88 
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na een lange groeiperiode was echter niet voldoende. Hiermee zou het beginsel van de 

inkomensbepaling op kasbasis worden opgegeven. De inkomsten moesten derhalve ook van een a-

periodiek karakter zijn en tevens diende deze ‘een bijzonder gemengd aspect’ te bezitten.165 Deze 

laatste voorwaarde was volgens de wetgever aan de orde ‘wanneer inkomsten een bijzonder aspect 

vertonen dat ze in meerdere of mindere mate doet afwijken van het gebruikelijke karakter dat aan 

inkomsten in het algemeen eigen is.’166  

Het bijzondere tarief dat onder de Wet inkomstenbelasting 1964 gold voor de winst behaald bij 

staking bedroeg vanaf 1 januari 1990 tot aan de afschaffing van de bijzondere tarieven167 een vast 

percentage van 45.168 In het licht van het draagkrachtbeginsel verklaarde de wetgever de hoogte van 

een dergelijk bijzonder tarief met de onderbouwing dat dit tarief de gemiddelde belastingdruk op het 

normale jaarlijkse inkomen weerspiegelde.169 Desondanks gold voor het specifieke stakingsgeval 

waarbij de staking het resultaat was van het overlijden van de ondernemer niet het bijzondere tarief 

van 45%, maar een lager tarief van 20%.170 De reden voor dit lagere tarief leek te zijn gelegen in het 

feit dat overlijdenswinst als inkomstenvoordeel een nadrukkelijk kapitaalelement bevat. Deze bate 

viel volgens de wetgever in het grensgebied van inkomen en vermogen, waardoor deze niet 

vanzelfsprekend binnen het inkomensbegrip paste.171 In de literatuur werd hier dan ook het label 

‘inkomenszwak’ aan gehangen.172 Aldus zag de wetgever met name de winst behaald bij staking door 

overlijden significant ‘afwijken van het gebruikelijke karakter dat aan inkomsten in het algemeen 

eigen is’, en vond vermoedelijk om die reden een lager tarief gepast.  

5.3.3 Van een bijzonder tarief naar een uitstelregeling in de invorderingssfeer 

Met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn de bijzondere tarieven vervallen, op 

grond van een verlaging van de tarieven over de gehele linie.173 Zo daalde het toptarief van 60%174 

naar 52%175. Ogenschijnlijk een grote verandering, doch bij het voormalige overlijdenstarief van 20% 

valt deze verlaging in het niet. Bovendien is een verlaging van de tarieven over de gehele linie mijns 

inziens geen reden om de bijzondere tarieven af te schaffen. Aan deze verlaging kan juist de 

conclusie worden verbonden dat óók de bijzondere tarieven zouden moeten worden verlaagd. 

Immers, de gemiddelde belastingdruk op het normale jaarlijkse inkomen lag ten grondslag aan de 

vaststelling van de bijzondere tarieven onder de Wet inkomstenbelasting 1964.176 Toen bij de 

invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 de tarieven over de gehele linie werden verlaagd, 

daalde ook de gemiddelde belastingdruk op het normale jaarlijkse inkomen, waardoor juist een 

verlaging van de bijzondere tarieven te verwachten was.  

De afschaffing van het bijzondere tarief ter zake van de staking door overlijden ging dan ook niet 

zonder enige weerstand.177 De staatssecretaris heeft naar aanleiding hiervan het vervallen van het 

                                                           
165 Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 3, p. 3. 
166 Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 19, p. 88. 
167 Mobach, Sillevis & Lugt 2000, par. 5.0.4.C. 
168 Artikel 57 lid 1 onderdeel b Wet inkomstenbelasting 1964.  
169 Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 19, p. 88. 
170 Artikel 57b lid 1 onderdeel a jo artikel 15 lid 1 Wet inkomstenbelasting 1964. 
171 Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 3, p. 17-18. 
172 Mobach, Sillevis & Lugt 2000, par. 5.0.4.C. 
173 Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 23. 
174 Artikel 53a Wet inkomstenbelasting 1964. 
175 Artikel 2.10 Wet inkomstenbelasting 2001. 
176 Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 19, p. 88. 
177 Kamerstukken II, 1999/00, 26727, nr. 6, p. 272; Kamerstukken II, 1999/00, 26727, nr. 40; Kamerstukken I, 
1999/00, 26727, 26728, nr. 202a, p. 20. 
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bijzondere tarief voor staking door overlijden heroverwogen.178 Hierbij heeft hij de uitstelregeling, 

die in paragraaf 3.2.5 is besproken, in het leven geroepen waarmee het vervallen bijzondere tarief 

min of meer werd gecompenseerd. Ter onderbouwing komt de staatssecretaris met de volgende 

berekeningen: ‘In geval van stakingswinst bij overlijden zou bijvoorbeeld bij een periode van tien jaar 

renteloos uitstel en een aangenomen rentevoet van 4%, de contante waarde van de belastingschuld 

slechts circa 68% bedragen van de nominale waarde, zodat het effectieve tarief in de 

inkomstenbelasting niet maximaal 52% maar slechts 35% bedraagt.’179 

5.3.4 Voorkoming van cumulatie 

Hoewel bij de zojuist uiteengezette onderbouwing van de bijzondere tarieven in de Wet 

inkomstenbelasting 1964 het fenomeen ‘cumulatie van belastingen’ niet voorbij is gekomen, wordt 

deze problematiek wel aangehaald bij de invoering van de uitstelregeling van artikel 25 lid 17 

Invorderingswet 1990. Zo stelt de Raad van State dat, nu het bijzondere tarief van 20% is vervallen 

‘de cumulatie van successierecht en inkomstenbelasting onder de vigeur van de Wet IB’01 zal blijven 

bestaan.’180 De Raad van State verwijst expliciet naar ‘de doelstelling van het lage bijzonder tarief om 

cumulatie van de successieheffing en inkomstenbelasting over de overlijdenswinst te matigen.’ 

Hoewel de staatssecretaris niet toegeeft aan de herinvoering van het bijzondere tarief, legt ook hij 

het pijnpunt van het vervallen bijzondere tarief bij de cumulatie van inkomstenbelasting en 

erfbelasting, waarna hij oppert dat de Wet inkomstenbelasting 2001 ook andere mogelijkheden biedt 

tot matiging van deze cumulatie, zoals een beroep op de doorschuiffaciliteiten.181 Hier zie ik geen 

juiste redenering in. Zoals in hoofdstuk 4 is gebleken zijn de doorschuiffaciliteiten juist de oorzaak 

van cumulatie van inkomstenbelasting en erfbelasting.  

Volgens de staatssecretaris diende het bijzondere tarief en dient de uitstelregeling aldus als 

voorziening ter voorkoming van cumulatie van belastingen. Mijns inziens leidde het bijzondere tarief 

en leidt de uitstelregeling echter niet tot voorkoming van cumulatie van belastingen. Allereerst 

maken beide regelingen op geen enkele wijze onderscheid tussen gevallen waarin wél en geen 

cumulatie van inkomstenbelasting en erfbelasting aan de orde is. Zoals in hoofdstuk 4 naar voren is 

gekomen, is slechts sprake van cumulatie indien de inkomstenbelastingclaim wordt doorgeschoven 

naar de erfgenaam. Doch gold het bijzondere tarief ook indien de erfgenaam de claim van de erflater 

niet overnam. Ook de uitstelregeling geldt indien de inkomstenbelastingschuld niet wordt 

overgenomen.  

Ten tweede bewerkstelligde het bijzondere tarief geen voorkoming van cumulatie omdat de met 

erfbelasting belaste meerwaarden in het ondernemingsvermogen bij realisatie opnieuw werden 

belast met inkomstenbelasting, zij het op basis van een bijzonder tarief. Het tarief van 20% werd 

door de wetgever vastgesteld op basis van de belastingdruk op het normale jaarlijkse inkomen, om 

zo een progressienadeel te voorkomen. Het verlaagde percentage bewerkstelligde dus een ‘normale’ 

inkomstenbelastingdruk, welke alsnog cumuleerde met erfbelasting. Aldus leidde het verlaagde tarief 

niet tot voorkoming van cumulatie van belastingen. De uitstelregeling die als verkapt verlaagd tarief 

zijn oorsprong vindt in het bijzondere tarief van 20% dus ook niet.  

                                                           
178 Handelingen I 1999/00, 26727, 26728, nr. 27, blz. 1255; Het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de 

werkgroep modernisering successiewetgeving (werkgroep Moltmaker), onderdeel 2.3.3.5, V-N 2001/33.3. 
179 Het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de werkgroep modernisering successiewetgeving (werkgroep 
Moltmaker), onderdeel 2.3.3.5, V-N 2001/33.3. 
180 Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. A, p. 99. 
181 Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. A, p. 99-100. 



38 
 

Tot slot zou een voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting met slechts erfbelasting, en niet 

met schenkbelasting, een inconsistente voorkomingsmaatregel zijn. Nu de staatssecretaris de 

uitstelregeling en het bijzondere tarief onderbouwt met voorkoming van cumulatie van belastingen, 

zouden deze voorzieningen ook voor schenking moeten gelden of hebben gegolden. Immers, indien 

gebruik wordt gemaakt van een doorschuifregeling ter zake van krachtens schenking verkregen 

ondernemingsvermogen is cumulatie van belastingen evenzeer aan de orde. Bovendien is een 

uitstelregeling voor gevallen van schenking tevens op andere gronden verdedigbaar. Zoals in 

paragraaf 3.2.5 is besproken, ligt het in de ratio van de uitstelmogelijkheid bij verkoop tegen 

schuldigerkenning om deze uit te breiden naar gevallen van schenking.  

5.3.5 Conclusie 

Hoewel de staatssecretaris als grond voor het bijzondere tarief en de uitstelregeling het voorkomen 

van cumulatie van inkomstenbelasting en erfbelasting noemt, zie ik dit op geen enkele wijze terug in 

de vormgeving van deze ‘voorzieningen’. Deze maken namelijk op geen enkele wijze onderscheid 

tussen gevallen waarin wél en geen cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting aan 

de orde is. Bovendien had het bijzondere tarief van 20% een ander doel. Dit tarief was namelijk 

ingevoerd vanwege het progressienadeel ter zake van de stakingswinst. De uitstelregeling vindt als 

verkapt verlaagd tarief zijn oorsprong in het bijzondere tarief van 20%, en kan daardoor ook worden 

gerechtvaardigd op grond van het progressienadeel. Overigens zou een voorkoming van cumulatie 

van inkomstenbelasting met slechts erfbelasting, en niet met schenkbelasting, een inconsistente 

voorkomingsmaatregel zijn, gelet op het feit dat ook bij schenking van de onderneming cumulatie 

van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting aan de orde kan zijn. 

5.4 Voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting 

5.4.1 Inleiding 

In het voorgaande zijn de regelingen die de wetgever in het verleden heeft aangedragen als 

voorzieningen ter voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting 

behandeld, te weten de aftrek van belastinglatenties uit artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 en de 

mogelijkheid tot uitstel van betaling ter zake van de inkomstenbelasting over de winst behaald bij 

staking door overlijden uit artikel 15 lid 17 Invorderingswet 1990. Zoals reeds beargumenteerd 

bewerkstelligen beide regelingen geen voorkoming van cumulatie van belastingen. Derhalve zal ik in 

deze paragraaf op zoek gaan naar alternatieven. Allereerst zal ik het voorstel van Dijkstra bespreken. 

Vervolgens zal ik, in navolging van Dijkstra, een voorstel doen ter voorkoming van cumulatie van 

inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting. Afsluitend zal ik een conclusie formuleren.  

5.4.2 Dijkstra’s voorstel ter voorkoming van cumulatie van belastingen 

In hoofdstuk 4 is gebleken dat Dijkstra concludeert tot cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- 

of erfbelasting bij de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking, indien 

gebruik wordt gemaakt van de doorschuifregelingen. Enige onduidelijkheid bestaat echter over zijn 

standpunt ten aanzien van de situatie waarin wordt afgerekend. Hoe het ook zij, cumulatie wordt 

volgens Dijkstra in ieder geval niet voldoende voorkomen middels de aftrek van belastinglatenties. 

De gehanteerde belastingaftrekpercentages schieten zijns inziens te kort.182 Geïnspireerd door het in 

het Verenigd Koninkrijk gehanteerde belastingsysteem komt Dijkstra aldus met een voorstel om 

cumulatie van belastingen op een andere wijze te voorkomen.  

Met zijn voorstel legt Dijkstra het primaat ten aanzien van de stakingswinst bij de Successiewet 1956. 

A contrario geformuleerd: Het is de inkomstenbelasting die zijns inziens terug zou moeten treden 

middels een voorziening ter voorkoming van cumulatie van belastingen. De tarieven in de 

                                                           
182 Dijkstra 2016, par. 9.1. 
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Successiewet 1956 zijn immers bij uitstek bedoeld om een eenmalige vermogensvermeerdering te 

belasten, aldus Dijkstra.183 De Wet inkomstenbelasting 2001 daarentegen is zijns inziens voornamelijk 

ingericht op het belasten van periodieke inkomensstromen. Door de verschillen in tariefhoogte en      

-opbouw zijn beide heffingswetten dan ook uitgerust om een ander soort draagkrachtvermeerdering 

op rechtvaardige wijze te treffen, aldus Dijkstra. Ten aanzien van periodieke baten legt hij dan ook 

het primaat bij de inkomstenbelasting, ten aanzien van eenmalige baten legt hij dit liever bij de 

schenk- of erfbelasting.184 Binnen deze laatste categorie hoort volgens Dijkstra ook de stakingswinst. 

De stakingswinst als heffingsobject hoort echter – onder de noemer winst uit onderneming – thuis in 

de inkomstenbelasting. Dit volgt uit het totaalwinstbeginsel, besproken in paragraaf 3.2.3.2. 

Bovendien beoogt de inkomstenbelasting draagkrachtvermeerderingen te belasten die opkomen in 

het economische verkeer.185 Het gegeven dat het progressieve tarief niet is ingericht op het belasten 

van stakingswinst, waardoor een progressienadeel ontstaat, is slechts een probleem ten aanzien van 

de tariefstelling. Dit is noch op te lossen in de Successiewet 1956, noch via een bepaling ter 

voorkoming van cumulatie van belastingen. Het komt mij dan ook onjuist voor om het primaat bij 

een heffingswet te leggen die een geheel ander soort verkrijgingen, namelijk verkrijgingen in de 

privésfeer, beoogt te belasten. Een dergelijke argumentatie houdt mijns inziens dan ook geen stand. 

Desondanks legt Dijkstra het primaat bij de Successiewet 1956 en stelt de volgende maatregelen 

voor. Allereerst zullen de doorschuiffaciliteiten worden omgezet in vrijstellingen. In plaats van de 

inkomstenbelastingclaim door te schuiven naar de erfgenaam of begiftigde, zal de erflater of 

schenker geheel vrijgesteld worden van inkomstenbelasting ter zake van de stakingswinst. 

Vervolgens zal de inkomstenbelasting een bepaling rijker worden, op grond waarvan de boekwaarde 

van de overgedragen activa bij de opvolgende ondernemer op de waarde in het economische 

verkeer worden gesteld. Zo wordt bewerkstelligd dat de meerwaarden in de onderneming op de 

fiscale balans zijn gerealiseerd, waardoor geen inkomstenbelasting van de erfgenaam of begiftigde 

zal worden geheven. De inkomstenbelasting wordt zo van twee kanten buiten spel gezet. Er wordt 

slechts schenk- of erfbelasting geheven van de erfgenaam of begiftigde.186 

Nu Dijkstra de doorschuiffaciliteiten binnen zijn voorstel zal afschaffen, zie ik geen aanleiding voor de 

invoering van zijn voorgestelde vrijstelling voor de inkomstenbelasting ter zake van de stakingswinst. 

Zoals in hoofdstuk 4 is vastgesteld, zal zonder toepassing van de doorschuiffaciliteiten geen 

cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting plaatsvinden. Immers, indien geen 

sprake is van doorschuiving, vormt de stakingswinst de draagkrachtvermeerdering van de schenker 

of erflater, terwijl de verkrijging krachtens erfrecht of schenking de draagkracht van de erfgenaam of 

begiftigde vergroot. Aldus zien we hier heffing van enerzijds inkomstenbelasting en anderzijds 

schenk- of erfbelasting over de draagkrachtvermeerderingen van verschillende subjecten. De 

vrijstelling die Dijkstra voorstelt lijkt dan ook slechts een poging om de erflater of schenker te 

verlossen van zijn inkomstenbelastingclaim, zonder dat deze wordt behouden middels doorschuiving 

naar de verkrijger van de IB-onderneming. In feite lijkt dit voorstel dus overwegend gericht op het 

verlichten van de belastingdruk op de stakingswinst, echter onder het mom van ‘voorkoming van 

cumulatie’. Deze lastenverlichting zou volgens Dijkstra beperkt blijven door de afschaffing van de 

bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, die hij eveneens voorstelt.187 Echter, in paragraaf 3.3.4 is gebleken dat 

de rechtvaardiging van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten binnen de wetenschappelijke literatuur al 
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enige tijd aan een zijden draad hangt. Deze faciliteiten kunnen mijns inziens dan ook niet als een 

gerechtvaardigd offer dienen. 

5.4.3 Voorstel ter voorkoming van cumulatie van belastingen 

In navolging van Dijkstra zal ook ik een voorstel doen tot wetsaanpassing met als doelstelling de 

voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting bij de overgang van de 

IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking. In tegenstelling tot Dijkstra, zal ik hierbij 

nadrukkelijk binnen de kaders van de huidige wetgeving blijven. Dit met het oog op de haalbaarheid 

van de verwezenlijking van het voorstel. 

Zoals in hoofdstuk 4 is gebleken, ontstaat bij de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht 

of schenking cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting indien gebruik wordt 

gemaakt van de doorschuifregelingen in de Wet inkomstenbelasting 2001. Hoewel Dijkstra een 

wirwar aan regels voorstelt teneinde deze cumulatie te voorkomen, ligt de oplossing voor deze 

cumulatie mijns inziens binnen handbereik. Ik stel voor het probleem aan te pakken bij haar wortels 

door de doorschuifregelingen af te schaffen. Hierdoor zal niet alleen cumulatie van 

inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting worden voorkomen. Ook wordt hiermee recht gedaan 

aan het subjectieve draagkrachtbeginsel dat centraal staat binnen de Wet inkomstenbelasting 2001. 

De doorschuiffaciliteiten zijn namelijk in de literatuur veelvuldig bekritiseerd vanwege het feit dat 

hiermee inbreuk wordt gemaakt op het subjectieve draagkrachtbeginsel, zoals is besproken in 

paragraaf 3.2.4.3.  

Een dergelijke inbreuk kan slechts worden gerechtvaardigd door zwaarwegende gronden. Zoals 

eveneens in paragraaf 3.2.4.3 naar voren is komen, is uit onderzoek van Hoogeveen gebleken dat de 

door de wetgever aangevoerde gronden, te weten het bewerkstelligen van claimbehoud en het 

voorkomen van continuïteitsproblemen, geen rechtvaardiging vormen. Eerstgenoemd argument, het 

behouden van de inkomstenbelastingclaim, kan namelijk ook worden bereikt door afrekening over 

meerwaarden in het krachtens erfrecht of schenking verkregen ondernemingsvermogen.188 Van een 

noodzaak tot doorschuiven kan hier aldus niet worden gesproken. Daarnaast heeft de wetgever het 

argument dat afrekening zal leiden tot continuïteitsproblemen niet aannemelijk gemaakt. Gelet op 

het feit dat bij de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking geen liquiditeiten 

vrijkomen, zouden deze problemen zich toch kunnen voordoen. Doch blijken de 

doorschuifregelingen ook in dat geval niet noodzakelijk. Het ligt immers voor de hand om deze 

problematiek in de invorderingssfeer te verzachten, zo oordelen Hoogeveen en Schuver.189 

Het afschaffen van de doorschuiffaciliteiten heeft echter wel tot gevolg dat de belastingplichtige die 

ten gevolge van het schenken van zijn IB-onderneming te maken krijgt met liquiditeitsproblemen 

geen beroep kan doen op een wettelijke faciliteit die deze problemen verzacht. De mogelijkheid tot 

renteloos uitstel van betaling op de voet van artikel 25 lid 17 Invorderingswet 1990 is namelijk 

slechts van toepassing op de inkomstenbelasting ter zake van de stakingswinst die is behaald bij 

staking door overlijden. In geval van staking door het schenken van de onderneming ontbreekt een 

soortgelijke regeling, doch komen ook hier geen liquiditeiten vrij. Derhalve pleit ik voor de invoering 

van rentedragende uitstelmogelijkheden voor zowel staking bij overlijden als bij schenking. Deze 

maatregel stel ik ook voor ten aanzien van staking door overlijden, omdat ik de renteloze 

uitstelmogelijkheid van artikel 25 lid 17 Invorderingswet 1990 graag zie vervallen. Hoewel deze 

maatregel verzachting biedt in geval van liquiditeitsproblemen, zal deze ook leiden tot een lager 

effectief tarief. Mijns inziens hoort een dergelijk verkapt verlaagd tarief niet thuis in de 

                                                           
188 Hoogeveen 2011, par. 10.3.3. 
189 Hoogeveen 2011, par. 10.3.4.1; Schuver 2005, par. 4.3.1. 
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invorderingssfeer. Doch is een verlaagd inkomstenbelastingtarief voor stakingswinst in mijn optiek 

wel wenselijk, gelet op het progressienadeel dat zich voordoet ter zake van de stakingswinst. Dit 

brengt mij tot de laatste maatregel die ik wil voorstellen: een verlaagd tarief voor stakingswinst.  

Zoals reeds besproken in paragraaf 5.3.3, is de afschaffing van de bijzondere tarieven door de 

wetgever zwak onderbouwd. Immers, door de verlaging van de tarieven over de gehele linie zou ook 

het bijzondere tarief moeten worden verlaagd. De vaststelling van de bijzondere tarieven was 

immers ingegeven door het voorkomen van een progressienadeel, waarbij de belastingdruk op het 

normale jaarlijkse inkomen als uitgangspunt gold, zoals in paragraaf 5.3.2 is gebleken. Bijzondere 

tarieven voor de stakingswinst zie ik aldus óók onder de Wet inkomstenbelasting 2001 

gerechtvaardigd. De wetgever lijkt het hier stiekem over eens, gelet op het feit dat hij via de 

achterdeur het verlaagd tarief opnieuw heeft geïntroduceerd, namelijk via een uitstelregeling. Mijns 

inziens hoort een dergelijke tarief verlagende maatregel in de inkomstenbelasting thuis, waar de 

winst uit onderneming, op jaarbasis, naar draagkracht wordt belast. Hier dient het progressienadeel 

ter zake van de stakingswinst in mee te worden genomen.  

5.4.4 Conclusie 

In deze paragraaf heb ik allereerst het voorstel van Dijkstra besproken. Van de afschaffing van de 

doorschuifregelingen binnen dit voorstel ben ik een voorstander, van de overige maatregelen echter 

niet. Zo legt Dijkstra het primaat van heffing ten aanzien van de stakingswinst bij de Successiewet 

1956, door de heffing van inkomstenbelasting te elimineren. Dit alles onder het mom van ‘cumulatie 

van belastingen’, terwijl dit zich niet meer voor zal doen als de doorschuifregelingen zijn vervallen.  

Vervolgens heb ik zelf een voorstel gedaan ter voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting en 

schenk- en erfbelasting. Het startpunt van dit voorstel is de afschaffing van de doorschuiffaciliteiten, 

waardoor cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting wordt voorkomen. Ook stel ik 

voor het renteloos uitstel van betaling ter zake van staking door overlijden af te schaffen, in 

combinatie met de invoering van rentedragend uitstel voor de belasting ter zake van staking door 

overlijden én schenken. Dit betekent dat het de facto verlaagde tarief voor de winst bij staking door 

overlijden, welke laatstgenoemde regeling bewerkstelligt, vervalt. Mijns inziens hoort een dergelijk 

verkapt verlaagd tarief namelijk niet thuis in de invorderingssfeer. Doch is een verlaagd 

inkomstenbelastingtarief voor stakingswinst in mijn optiek wenselijk, gelet op het progressienadeel 

dat zich voordoet ter zake van de stakingswinst. Derhalve stel ik de terugkeer van de bijzondere 

tarieven in de inkomstenbelasting voor.  
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Hoofdstuk 6: Conclusie 

In deze masterthesis heb ik onderzoek gedaan naar cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of 

erfbelasting bij de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking. Dit onderzoek 

vond zijn oorsprong in de volgende de probleemstelling: In hoeverre leidt de overgang van de IB-

onderneming krachtens erfrecht of schenking tot cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of 

erfbelasting, en heeft de wetgever een wenselijke regeling ter voorkoming van deze mogelijke 

cumulatie getroffen? 

Teneinde tot een weloverwogen antwoord te komen op deze vraag heb ik allereerst in hoofdstuk 2 

onderzocht of en wanneer cumulatie van belastingen zich kan voordoen. Dit leidde tot de bevinding 

dat, gelet op het feit dat zowel de Wet inkomstenbelasting 2001 als de Successiewet 1956 

subjectieve draagkrachtvermeerderingen beogen te belasten, inkomstenbelasting en schenk- of 

erfbelasting mogelijk zullen cumuleren in die zin dat eenzelfde draagkrachtvermeerdering tweemaal 

wordt belast bij één heffingssubject. Op basis hiervan formuleerde ik de volgende definitie van 

‘cumulatie van belastingen’ die als toetsingskader fungeerde binnen dit onderzoek: De situatie 

waarin eenzelfde draagkrachtvermeerdering bij hetzelfde subject meerdere malen in de 

belastingheffing, als zijnde een draagkrachtheffing, wordt betrokken.  

Vervolgens heb ik in hoofdstuk 3 de zinssnede ‘de overgang van de IB-onderneming krachtens 

erfrecht of schenking’ uit de hoofdvraag nader bestudeerd, door achtereenvolgens de overgang van 

de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking binnen de Wet inkomstenbelasting 2001 

respectievelijk de Successiewet 1956 uiteen te zetten. Met het oog op de definitie van ‘cumulatie van 

belastingen’ is de identificatie van het belastingsubject en -object hierbij leidend geweest. Het object 

van de heffing behelst namelijk de draagkrachtvermeerdering die de Wet inkomstenbelasting 2001 

en de Successiewet 1956 beogen te belasten. 

Ten aanzien van de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking binnen de Wet 

inkomstenbelasting 2001 wordt het subject van de heffing gevormd door de ondernemer die de 

onderneming staakt door overlijden of schenken, ofwel de erflater of schenker. De stakingswinst 

vormt het object van de heffing, welke alle onbelaste meerwaarden die besloten liggen in het 

ondernemingsvermogen omvat, te weten de stille en fiscale reserves en goodwill. Deze 

meerwaarden worden echter niet in de heffing betrokken bij de erflater of schenker indien gebruik 

wordt gemaakt van de doorschuifregelingen. In dit geval worden deze meerwaarden en de daarop 

rustende fiscale claim namelijk doorgeschoven naar de opvolgende ondernemer, ofwel de erfgenaam 

of begiftigde. De draagkrachtvermeerdering van de erflater of schenker wordt op deze wijze dus 

doorgeschoven naar een ander subject, naar de opvolgende erfgenaam of begiftigde.  

Ten aanzien van de overgang van de IB-onderneming binnen de Successiewet 1956 vervult de 

verkrijger, ofwel de erfgenaam of begiftigde, de rol van het subject van de heffing. Het object van de 

heffing wordt gevormd door de verkrijging, zijnde het verkregen ondernemingsvermogen. Dit betreft 

aldus de draagkrachtvermeerdering van de erfgenaam of begiftigde, welke doorgaans significant 

groter is dan de draagkrachtvermeerdering van de erflater of schenker, gelet op het feit dat de 

draagkrachtvermeerdering van laatstgenoemde slechts wordt gevormd door de meerwaarden die 

besloten liggen in het ondernemingsvermogen. 

In hoofdstuk 4 heb ik vervolgens het in hoofdstuk 3 behandelde positieve recht en het toetsingskader 

samengebracht, door te bezien of bij de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of 

schenking sprake is van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting. Aldus stelde ik 

hiermee het volgende onderdeel van de hoofdvraag aan de orde: ‘In hoeverre leidt de overgang van 
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de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking tot cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- 

of erfbelasting?’ Gelet op het belang van de subject in het toetsingskader, heb ik hierbij onderscheid 

gemaakt tussen de situatie waarin de erflater of schenker in de hoedanigheid van ondernemer 

afrekent over de stakingswinst enerzijds en de situatie waarin gebruik wordt gemaakt van de 

doorschuifregelingen anderzijds. Immers, de stakingswinst als zijnde de draagkrachtvermeerdering 

van de erflater of schenker wordt middels de doorschuifregelingen verschoven naar een ander 

subject, namelijk naar de erfgenaam of begiftigde. 

In de situatie waarin de erflater of schenker afrekent over de stakingswinst blijkt nadrukkelijk géén 

cumulatie van belastingen aan de orde te zijn. Immers, ten aanzien van de inkomstenbelastingclaim 

vormt de erflater of schenker, in de hoedanigheid van ondernemer, het subject van de heffing. Voor 

de schenk- en erfbelasting vormt de erfgenaam of begiftigde het subject van de heffing. Hier is aldus 

sprake van heffing over de draagkrachtvermeerdering van twee verschillende subjecten.  

Ingeval de inkomstenbelastingclaim wordt doorgeschoven naar de erfgenaam of begiftigde blijkt 

daarentegen wel cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting aan de orde te zijn. 

Immers, middels de doorschuiffaciliteiten wordt de inkomstenbelastingclaim verlegd naar de 

opvolgende erfgenaam of begiftigde, die tevens in de hoedanigheid van verkrijger schenk- of 

erfbelasting is verschuldigd. De draagkrachtvermeerdering die bij dit subject wordt getroffen door 

zowel inkomstenbelasting als schenk- of erfbelasting bestaat uit de reserves gelegen in het 

ondernemingsvermogen. Immers, deze meerwaarden vormen de draagkrachtvermeerdering van de 

erfgenaam of begiftigde in de hoedanigheid van ondernemer, terwijl hem of haar in de hoedanigheid 

van verkrijger het gehele ondernemingsvermogen als draagkrachtvermeerdering toekomt. Het zijn 

aldus de meerwaarden die besloten liggen in het ondernemingsvermogen die worden getroffen door 

cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting. 

Na in hoofdstuk 4 te hebben vastgesteld dat bij de overgang van de IB-onderneming krachtens 

erfrecht of schenking cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting aan de orde is 

indien gebruik wordt gemaakt van de doorschuifregelingen, heb ik mij in hoofdstuk 5 gericht op de 

vraag of de wetgever deze cumulatie over de doorgeschoven meerwaarden in het 

ondernemingsvermogen onderkent dan wel oplost, waarmee ik aldus het tweede deel van de 

hoofdvraag aan de orde stel, zijnde: ‘Heeft de wetgever een wenselijke regeling ter voorkoming van 

deze mogelijke cumulatie getroffen?’ Hierbij heb ik twee maatregelen bestudeerd die in de 

parlementaire geschiedenis zijn aangedragen als regelingen ter voorkoming van cumulatie van 

belastingen, te weten de aftrek van belastinglatenties uit artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 en 

de mogelijkheid tot uitstel van betaling uit artikel 25 lid 17 Invorderingswet 1990.  

Ten aanzien van de aftrek van belastinglatenties uit artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 is 

gebleken dat bij de totstandkoming van de regeling het concept ‘cumulatie van belastingen’ niet 

nadrukkelijk aan de orde is gekomen. Wel zien we bij de wetgever een focus op het belasten van de 

verkrijging als draagkrachtvermeerdering. Hij achtte de aftrek van een toekomstige 

inkomstenbelastingschuld ter zake van de meerwaarden besloten in krachtens erfrecht of schenking 

verkregen ondernemingsvermogen namelijk noodzakelijk vanwege de drukkende invloed die deze 

toekomstige belastingschuld heeft op de in de verkrijging besloten draagkracht. In lijn met deze 

doelstelling staat de wetgever de contante waarde van de toekomstige belastingschuld in aftrek toe. 

Het is immers de contante waarde die drukt op de in de verkrijging gelegen draagkracht. Doch zijn de 

percentages uit artikel 20 lid 6 onderdeel b Successiewet 1956, op basis waarvan deze waarde wordt 

bepaald, mijns inziens geen juiste weergave van de contante waarde. Deze percentages zijn namelijk 

niet herzien bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001, terwijl de tariefstructuur en het 

belastingregime ten aanzien van de oudedagsreserve bij deze invoering wel zijn gewijzigd. Bovendien 
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heeft de wetgever met de percentages uit artikel 20 lid 5 en 6 Successiewet 1956 gekozen voor 

forfaitaire regeling, waardoor tevens de vraag opkomt of deze percentages een juiste weergave zijn 

van de contante waarde. Niettemin is de aftrek van de contante waarde van de toekomstige 

belastingschuld theoretisch in lijn met het draagkrachtbeginsel. Dit leidt aldus tot het belasten van de 

draagkrachtvermeerdering van de verkrijger.  

Echter, binnen mijn scriptie staat niet de waardebepaling van de draagkrachtvermeerdering van de 

verkrijger centraal, maar het concept ‘cumulatie van belastingen’. Hoewel het fenomeen ‘cumulatie 

van belastingen’ niet aan de orde is gekomen bij de totstandkoming van artikel 20 lid 5 en 6 

Successiewet 1956, stelde de wetgever bij de herziening van de Successiewet 1956 in 2010 dat deze 

regeling is getroffen ter voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of 

erfbelasting. Aldus heb ik vervolgens onderzocht of cumulatie van belastingen ten aanzien van de 

reserves die besloten liggen in het ondernemingsvermogen wordt voorkomen middels artikel 20 lid 5 

en 6 Successiewet 1956. Dit is echter niet het geval, gelet op het feit dat slechts het bedrag van de 

belastinglatentie op de verkrijging in mindering kan worden gebracht. Derhalve worden de 

doorgeschoven reserves ook na aftrek van de toekomstige belastingschuld getroffen door zowel 

inkomstenbelasting als schenk- of erfbelasting, zoals ik aan de hand van een cijfervoorbeeld 

inzichtelijk heb gemaakt. Voorkoming van cumulatie kan echter wel worden bereikt door de reserves 

waar de contante inkomstenbelastingclaim op ziet in aftrek toe te staan. Doch zal dit inbreuk maken 

op het draagkrachtbeginsel. Immers, slechts de toekomstige belastingschuld drukt op de in de 

verkrijging gelegen draagkracht. Bovendien behoren de doorgeschoven reserves juist tot de in de 

verkrijging gelegen draagkracht. Een dergelijke inbreuk op het draagkrachtbeginsel acht ik 

onwenselijk.  

De tweede regeling die in de parlementaire geschiedenis is aangedragen als regeling ter voorkoming 

van cumulatie van belastingen is de mogelijkheid tot renteloos uitstel van betaling voor de winst 

behaald bij staking door overlijden. De invoering van deze uitstelregeling houdt verband met het 

vervallen van de bijzondere tarieven in de Wet inkomstenbelasting 1964. De uitstelmogelijkheid, met 

het effect van een de facto lager tarief, diende namelijk ter compensatie van het vervallen bijzondere 

tarief voor de winst behaald bij staking door overlijden. Hoewel de staatssecretaris als grond voor het 

vervallen bijzondere tarief en voor de uitstelregeling het voorkomen van cumulatie van 

inkomstenbelasting en erfbelasting noemt, is dit op geen enkele wijze terug te zien is in de 

vormgeving van beide ‘voorzieningen’. Deze maken namelijk op geen enkele wijze onderscheid 

tussen gevallen waarin wél en geen cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting aan 

de orde is. Bovendien had het bijzondere tarief van 20% een andere doelstelling, namelijk het 

voorkomen van een progressienadeel ter zake van de stakingswinst. De uitstelregeling die als verkapt 

verlaagd tarief zijn oorsprong vindt in dit bijzondere tarief kan derhalve ook worden gerechtvaardigd 

door het voorkomen van een progressienadeel. Overigens zou een voorkoming van cumulatie van 

inkomstenbelasting met slechts erfbelasting, en niet met schenkbelasting, een inconsistente 

voorkomingsmaatregel zijn, gelet op het feit dat ook bij schenking van de onderneming cumulatie 

van belastingen kan plaatsvinden. 

Aldus bewerkstelligt zowel de aftrek van belastinglatenties als het renteloze uitstel van betaling voor 

belastingschuld ter zake van de winst behaald bij staking door overlijden mijns inziens geen 

voorkoming van cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting. Derhalve ben ik op 

zoek gegaan naar alternatieven. Allereerst heb ik het voorstel van Dijkstra behandeld, die een 

uitgebreid pakket aan verschillende maatregelen voorstelt. Onderdeel van zijn voorstel is het 

afschaffen van de doorschuiffaciliteiten. Vervolgens legt Dijkstra het primaat van heffing ten aanzien 

van de stakingswinst bij de Successiewet 1956 door de heffing van inkomstenbelasting bij de erflater 
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of schenker te elimineren. Dit betreft mijns inziens slechts een verkapte lastenverlichting voor de 

erflater of schenker onder het mom van ‘cumulatie van belastingen’. Immers, cumulatie zal zich niet 

meer voordoen indien de doorschuifregelingen vervallen.  

Tot slot heb ik, in navolging van Dijkstra, een voorstel gedaan ter voorkoming van cumulatie van 

inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting bij de overgang van de IB-onderneming krachtens 

erfrecht of schenking. Het startpunt van dit voorstel is de afschaffing van de doorschuiffaciliteiten, 

waardoor cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting niet meer zal plaatsvinden. 

Immers, zoals in hoofdstuk 4 werd vastgesteld, doet deze cumulatie zich voor ten gevolge van deze 

faciliteiten. Bovendien wordt hiermee recht gedaan aan het subjectieve draagkrachtbeginsel dat 

centraal staat binnen de Wet inkomstenbelasting 2001. Met de doorschuiffaciliteiten wordt namelijk 

inbreuk gemaakt op het subjectieve draagkrachtbeginsel, waarvoor de wetgever geen overtuigende 

argumenten heeft weten aan te dragen.  

Het afschaffen van de doorschuiffaciliteiten heeft echter wel tot gevolg dat de ondernemer die zijn 

IB-onderneming schenkt te maken kan krijgen met liquiditeitsproblemen. Om dergelijke problemen 

te voorkomen heb ik de invoering van rentedragend uitstel van betaling voor de verschuldigde 

inkomstenbelasting ter zake van staking door overlijden en schenken voorgesteld, in combinatie met 

de afschaffing van het renteloos uitstel van betaling voor de verschuldigde inkomstenbelasting ter 

zake van staking door overlijden. Hoewel laatstgenoemde uitstelregeling verzachting biedt in geval 

van liquiditeitsproblemen, stel ik toch voor om deze af te schaffen, gelet op het feit dat deze regeling 

leidt tot een lager effectief tarief. Mijns inziens hoort een dergelijk verkapt verlaagd tarief niet thuis 

in de invorderingssfeer. Doch is een verlaagd inkomstenbelastingtarief voor stakingswinst in mijn 

optiek wenselijk, gelet op het progressienadeel dat zich voordoet ter zake van de stakingswinst. Dit 

brengt mij tot de laatste maatregel die ik wil voorstellen: een verlaagd tarief voor stakingswinst. Dit 

pakket aan maatregelen is mijns inziens binnen de kaders van de huidige wetgeving een goede 

oplossing voor de cumulatie van inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting die zich voordoet bij 

de overgang van de IB-onderneming krachtens erfrecht of schenking. 
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