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Voorwoord 

 

Voor u ligt het eindresultaat van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de behandeling van 

vermogensbestanddelen vanuit het perspectief van een holdingvennootschap indien een beroep 

wordt gedaan op een bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Het onderzoek van deze scriptie is aan de hand van 

vakliteratuur, wetteksten, jurisprudentie en praktijkervaringen uitgevoerd. Deze scriptie is geschreven 

in het kader van mijn afstuderen aan de masteropleiding Fiscaal Recht aan Tilburg University. Het citaat 

als je troebel water met rust laat wordt het vanzelf helder1 is van toepassing voor het proces, aangezien 

het met vallen en opstaan gepaard is gegaan. 

Ik wil graag Mascha Hoogeveen en Jan Nieuwenhuizen bedanken voor het getoonde begrip, de 

benodigde bijsturing en bijschaving gedurende het proces. Tevens wil ik graag 

PricewaterhouseCoopers bedanken voor de inhoudelijke bijdrage met betrekking tot de fiscale 

aspecten van de Duitse en Vlaamse faciliteiten.  

Ook Paul Sebregts kan ik in mijn scriptie niet onvermeld laten. Zijn inzet, bemoedigende woorden en 

vertrouwen in mij hebben eraan bijgedragen dat het onderzoek tot een goed einde is gebracht, 

waarvoor hartelijk dank! 

Last but not least wil ik graag mijn naasten, in het bijzonder mijn ouders, broer en vriendin, bedanken 

voor het geduld en begrip dat tijdens dit proces opgebracht diende te worden en voor de 

onvoorwaardelijke steun, ongeacht welke keuzes ik maakte en ongeacht hoe onredelijk ik op 

momenten kon zijn. Zonder jullie was mij dit niet gelukt.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Kevin Dubbeld 

 

Tilburg, 16 januari 2018. 

  

                                                           
1 Citaat van Lao-Tse, een Chinese filosoof uit +/- 600 voor Christus.  
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Samenvatting 

De toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op een holdingvennootschap staat in deze scriptie 

centraal. Niet alleen is het onderwerp relevant door het arrest van de Hoge Raad op 22 april 2016, 

ook is het onderwerp relevant omdat het in de praktijk gebruikelijk is dat de structuur van een 

onderneming uit een holdingvennootschap en één of meerdere (100 %) werkmaatschappijen 

bestaat. Aangezien in dit soort situaties de hoofdregel van artikel 35c lid 1 SW 1956 geen soelaas 

biedt, dient uitgeweken te worden naar de toerekeningsbepaling van artikel 35c lid 5 SW 1956.  

Uit het onderzoek volgt dat toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in specifieke gevallen van 

een reële bedrijfsopvolging niet – of in mindere mate – toegepast kan worden. Vervolgens wordt 

geanalyseerd hoe in de Duitse en Vlaamse faciliteit met dit soort gevallen omgesprongen wordt en 

welke vereisten deze faciliteiten kennen. Het onderzoek pleit tot de introductie van een 

familieperspectief. Dit familieperspectief zou ertoe kunnen leiden dat indien sprake is van een 

aandelenbelang van meer dan 50 % verspreid over de familie, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit alsnog 

toepassing vindt. Daarnaast wordt ook ingegaan op de maatstaf op grond waarvan vastgesteld of 

sprake is van een AB en wordt geconcludeerd dat de wetgever aan zet is. 
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1. Inleiding 
 

In deze scriptie staat de fiscale behandeling van holdingvennootschappen bij toepassing van de 

bedrijfsopvolgingsfaciliteit (hierna: BOF) uit de Successiewet 1956 (hierna: SW 1956) centraal. 

Allereerst zal ik ingaan op de aanleiding van dit scriptieonderwerp. Daarna zal ik de probleemstelling 

formuleren die in deze scriptie centraal staat. Vervolgens zal de doelstelling van het onderzoek kort 

aangestipt worden en er zal afgesloten worden met de verantwoording van de opzet van deze scriptie.  

 

1.1 Aanleiding 

 

Aanleiding van dit scriptieonderwerp is het arrest HR 22 april 2016, BNB 2016/167. Belanghebbende 

heeft een belang van 6,89 % in een holdingvennootschap. De holdingvennootschap houdt op haar 

beurt meerdere deelnemingen, waarvan één belang van 70,6 %. Het Hof Den Haag, 13 mei 2015, nr. 

BK 14/00573, V-N 2015/28.21, oordeelde over de casus dat 6,89 % * 70,6 % een belang van onder de 

5 % oplevert. Het gevolg hiervan is dat de BOF niet toegepast kan worden omdat niet voldaan is aan 

het vereiste belang in art. 35c lid 5 SW 1956. Het indirecte aandelenbelang betrof namelijk slechts 4,86 

% (6,89 % * 70,6 %), wat lager is dan de vereiste 5 % uit art. 35c lid 5 SW 1956.  

De Hoge Raad oordeelde op 22 april 2016 anders op basis van de systematiek van de wet. Ondanks dat 

geen sprake was van een indirect AB dient het aandelenbelang van 4,86 % volgens de Hoge Raad op 

grond van de vermogensetiketteringsregels als ondernemingsvermogen aangemerkt te worden. Het 

gevolg hiervan is dat het aandelenbelang op grond van art. 35c lid 1 sub c SW 1956 als 

ondernemingsvermogen wordt aangemerkt, waar de BOF op toegepast kan worden. De wetgever 

heeft op Prinsjesdag 2016 een voorstel van wet naar de Tweede Kamer gestuurd om deze ‘onbedoelde 

verruiming’ van de Hoge Raad te repareren.2 Dit voorstel hield in dat bij het bepalen van de omvang 

van het ondernemingsvermogen ex art. 35c lid 1 SW 1956 belangen in andere lichamen niet worden 

meegerekend. Inmiddels is het voorstel van wet aangenomen en gecodificeerd in art. 35c lid 6 SW 

1956.  

Naar aanleiding van voornoemd arrest ben ik tot de vraag gekomen hoe precies vermogen op het 

niveau van een holdingvennootschap behandeld wordt op grond van de SW 1956 en hoe het 

behandeld zou moeten worden. Indien sprake is van een vererving of schenking van een IB-

onderneming kunnen de vragen wie precies de ondernemer is en wat het ondernemingsvermogen is 

snel worden beantwoord. De antwoorden op deze vragen zijn namelijk voor de heffing van belasting 

steeds van belang geweest en dus reeds beantwoord. Minder klip en klaar wordt het indien sprake is 

van een tussengeschoven holdingvennootschap. Er is dan namelijk sprake van een belang in een 

holdingvennootschap, welke op haar beurt een belang heeft in een andere vennootschap. De vragen 

wie in dit geval ondernemer zijn en welk vermogen precies de onderneming behelst, zijn in dit geval 

minder eenvoudig te beantwoorden. Vanuit de ratio van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bezien, 

namelijk het faciliëren van reële bedrijfsopvolgingen, zijn dit prangende vragen. In deze scriptie wordt 

de wettelijke faciliteit nader onderzocht vanuit het perspectief van de holdingvennootschap. Om tot 

                                                           
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/06/30/wettekst-reparatie-
bedrijfsopvolgingsregeling-bor-en-memorie-van-toelichting, “Wettekst reparatie bedrijfsopvolgingsregeling en 
Memorie van Toelichting”, 1 juli 2016, p. 2-4. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/06/30/wettekst-reparatie-bedrijfsopvolgingsregeling-bor-en-memorie-van-toelichting
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/06/30/wettekst-reparatie-bedrijfsopvolgingsregeling-bor-en-memorie-van-toelichting
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een volledige analyse van de wettelijke faciliteit te kunnen komen, zal de ratio achter de 

desbetreffende bepalingen, en tevens de praktische uitwerkingen ervan, ook behandeld worden.  

De bedoeling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is het voorkomen dat een onderneming in gevaar komt 

als gevolg van het feit dat middelen aan de onderneming onttrokken moeten worden om de schenk- 

of erfbelasting te kunnen betalen. Beoogd is om slechts reële bedrijfsopvolgingen te faciliëren; niet 

minder, maar ook niet meer. Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van reële bedrijfsopvolgingen 

niet in gevaar komt, is een faciliteit geïntroduceerd welke zowel een voorwaardelijke vrijstelling van 

de verschuldigde belasting als een uitstel van betalingsregeling voor het voldoen van de verschuldigde 

belasting inhoudt.3  

De vraag die zich in dit kader vaak voordoet, is wanneer precies sprake is van een reële 

bedrijfsopvolging. Een reële bedrijfsopvolging wordt gedefinieerd als een overdracht van een 

‘onderneming’ door een ‘ondernemer’, die de onderneming enige tijd heeft gedreven, aan een 

bedrijfsopvolger, die de onderneming ‘als ondernemer voortzet.4 Te zien valt dus dat sprake dient te 

zijn van een onderneming, van een ondernemer en van een voortzetting van de overgedragen 

onderneming. Van groot belang hierbij is welke vermogensbestanddelen de onderneming precies 

omvat. In de wet ontbreekt een sluitende definitie van het ondernemingsbegrip, derhalve dient het 

ondernemingsbegrip aan de hand van de feiten en omstandigheden per geval ingevuld te worden. Dit 

is van belang omdat de faciliteit slechts verleend wordt voor het verkregen ondernemingsvermogen 

van de objectieve onderneming. Overigens is in de SW 1956 in de loop der jaren een wettelijk kader 

gevormd met voorwaarden en vereisten waaraan voldaan dient te worden om gerechtigd te zijn tot 

de faciliteiten. Deze voorwaarden en vereisten zijn gecodificeerd in art. 35c, 35d en 35e SW 1956, wat 

kort gezegd neerkomt op de invulling van het begrip reële bedrijfsopvolging.5 

Deze scriptie gaat met name over de toepassing van de BOF vanuit het perspectief van een 

holdingvennootschap. Aangezien vanuit dit perspectief geen sprake is van een direct belang, maar van 

een indirect belang in een onderneming, is een andere benadering vereist. Indien er namelijk een 

holdingvennootschap tussen de onderneming en de aanmerkelijkbelanghouders zit, is slechts sprake 

van een aandelenbezit in een holdingvennootschap die zelf geen onderneming drijft. De BOF kan dan 

niet toegepast worden. Voor dit soort gevallen is een speciale regeling in het leven geroepen in art. 

35c lid 5 SW 1956 welke ook wel de toerekeningsbepaling wordt genoemd. Op grond van deze bepaling 

dienen de vermogensbestanddelen van de indirect gehouden werkmaatschappij toegerekend te 

worden aan de holdingvennootschap. Nadat toerekening heeft plaatsgevonden kan de BOF worden 

toegepast op het deel van het aandelenbezit dat betrekking heeft op het ondernemingsvermogen van 

de holdingvennootschap. 

Naast Nederland kennen ook Duitsland en Vlaanderen een bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Ook in 

Duitsland en Vlaanderen hebben de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in discussies centraal gestaan. Zo 

heeft in Duitsland het Bundesverfassungsgericht (hierna: BVerfG) in 2014 geoordeeld dat de Duitse 

bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd is met de Duitse Grondwet.6 Onderdeel van deze uitspraak was de 

verplichting om de faciliteit in de Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (hierna: ErbStG) te 

veranderen vóór 1 juli 2016. Een aspect van deze verplichting was de aanpassing van het verschil in de 

belasting van beleggings- en ondernemingsvermogen, aangezien het BVerfG oordeelde dat dit op 

                                                           
3 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 17. 
4 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 17, zie tevens de codificatie ervan in art. 35b lid 5 
SW 1956. 
5 Zie artikel 35b lid 5 Successiewet 1956. 
6 Bundesverfassungsgericht 17 december 2014, 1 BvL 21/12, BStBl. II 2015, 50 r.o. 278 e.v. 
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onderdelen in strijd was met de grondwet. Slechts één week voor het verlopen van deze termijn, 

namelijk op 24 juni 2016, heeft het Duitse parlement de Anpassung der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aangenomen. Op 4 november 2016 is 

deze aanpassing met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 in werking getreden.  

Ik refereer met opzet naar slechts de Vlaamse faciliteit omdat het punt zich voordoet dat er in België 

sprake is van een drietal Gewesten, welke alle drie afzonderlijke tarieven, vrijstellingen en faciliteiten 

hebben met betrekking tot successierecht. Er kan derhalve niet gesproken worden van “de” Belgische 

bedrijfsopvolgingsfaciliteit, zoals ook Sonneveldt en de Kroon stellen.7 Aangezien men in de 

(Nederlandse) praktijk het meest in aanraking komt met het Vlaamse Gewest, mede gezien de 

geografische ligging ervan, zal ik in deze scriptie slechts de faciliteit van louter dit Gewest nader 

analyseren. In het Vlaamse Gewest is ook niet stil gezeten op het gebied van de faciliteit voor 

bedrijfsoverdrachten. Niet alleen hebben de oude Belgische fiscale wetten een nieuwe plek gekregen 

in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna: VCF), ook zijn er per 1 januari 2015 allerlei wetswijzigingen 

doorgevoerd. De Vlaamse variant van de Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteit, de familiale 

gunstregeling, heeft hierbij ook wijzigingen ondergaan.  

Bij de Nederlandse faciliteit zijn de antwoorden op de vragen wie ondernemer is en wat de 

onderneming precies omvat van groot belang indien dit bezien wordt vanuit een aandeelhouder. 

Duitsland en Vlaanderen hebben een soortgelijke faciliteit om de continuïteit bij bedrijfsopvolgingen 

niet in gevaar te brengen. Het lijkt mij interessant om te analyseren hoe in Duitsland en Vlaanderen de 

faciliteit uitwerkt indien deze wordt toegepast op een holdingvennootschap. Dit rechtsvergelijkend 

onderzoek strekt ertoe te analyseren hoe de Duitse en Vlaamse faciliteiten uitwerken bij toepassing 

op een holdingvennootschap. Het doel van deze analyse is om te zien of er facetten van de Duitse en 

Vlaamse faciliteiten zijn die een welkome toevoeging op de Nederlandse faciliteit kunnen zijn.  

 

1.2 Probleemstelling 

 

Naar aanleiding van de in de vorige paragraaf aangehaalde ontwikkelingen en problematiek bij de 

behandeling van de schenking of vererving van vermogen vanuit het perspectief van de 

holdingvennootschap, ben ik tot de volgende onderzoeksvraag gekomen: 

In hoeverre is de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956 in lijn met haar 

doelstelling om alle reële bedrijfsopvolgingen te faciliëren, bezien vanuit het perspectief van de 

holdingvennootschap, en zou lering getrokken kunnen worden uit (onderdelen van) de 

Belgische en Duitse faciliteiten om aanbevelingen te doen ter wijziging van de Nederlandse 

faciliteit?  

Om tot een beantwoording van deze onderzoeksvraag te kunnen komen, zal ik de volgende 

deelonderwerpen behandelen: 

I. De hoofdlijnen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de SW 1956, ErbStG en Vlaamse Codex 

II. De Nederlandse faciliteit toegepast op een holdingvennootschap 

III. De Duitse faciliteit toegepast op een holdingvennootschap 

IV. De Vlaamse faciliteit toegepast op een holdingvennootschap 

V. De faciliëring van alle reële bedrijfsopvolgingen 

                                                           
7 F. Sonneveldt en B.B.A. de Kroon, “Bedrijfsopvolging in België en Duitsland”, WPNR 2009/6808, par. 2.1. 
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1.3 Doelstelling 

 

Deze scriptie heeft als doel om de problematiek met betrekking tot de toepassing van de BOF bij een 

belang in een holdingvennootschap nader te analyseren. Hierbij wordt niet alleen gepoogd 

duidelijkheid te verstrekken met betrekking tot de mogelijke probleempunten die men tegen kan 

komen, tevens wordt gepoogd om te analyseren of de (onderdelen van de) faciliteit in lijn is (zijn) met 

de ratio ervan: de faciliëring van alle reële bedrijfsopvolgingen. Daarnaast heeft deze scriptie de 

beantwoording van de vragen wat precies de ondernemer is bij een holdingvennootschap en wat 

precies het ondernemingsvermogen allemaal behelst tot doel. Ter reflectie van de Nederlandse 

faciliteit, en wellicht ter inspiratie, worden zowel de Duitse als de Vlaamse faciliteiten nader 

geanalyseerd. Mogelijk dat deze rechtsvergelijking uitkomst kan bieden voor de beantwoording van 

vragen en het oplossen van problemen die zich voordoen bij de Nederlandse faciliteit. Het uiteindelijke 

doel van deze scriptie is om te komen tot het doen van suggesties voor de Nederlandse faciliteit in de 

SW 1956 om ervoor te zorgen dat de behandeling van vermogen vanuit het perspectief van een 

holdingvennootschap in lijn is met de doelstelling van de faciliteit om alle reële bedrijfsopvolgingen te 

faciliëren.  

 

1.4 Verantwoording van de opzet 

 

Om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te kunnen komen, heb ik de opzet van deze scriptie 

als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 is opgedeeld in drie paragrafen, waarin de hoofdlijnen van de 

bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van de SW 1956, de Duitse ErbStG en de VCF zullen worden behandeld. 

Daarna zal in de hoofdstukken 3, 4 en 5 een meer technische analyse volgen van de uitwerking van 

de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij de vererving van een aandelenbelang in een 

holdingvennootschap. Vervolgens zal in hoofdstuk 6 dieper in worden gegaan op de vraag of alle 

reële bedrijfsopvolgingen fiscaal gefacilieerd worden en zal worden geanalyseerd op welke vlakken 

verbetering wenselijk is. Tevens zal in dit hoofdstuk de Duitse en Vlaamse faciliteit naast de 

Nederlandse worden gelegd om te analyseren hoe in deze beide faciliteiten met de problematiek(en) 

van holdingvennootschappen om wordt gegaan. Uiteindelijk zal in hoofdstuk 7 afgesloten worden 

met een conclusie en het doen van aanbevelingen voor de Nederlandse faciliteit.  
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2. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
 

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de Nederlandse, de Duitse en de Vlaamse faciliteiten worden 

geïntroduceerd. Het doel van dit hoofdstuk is om de faciliteiten op hoofdlijnen kort aan te stippen. Om 

de hoofdlijnen van de faciliteiten te raken zal in worden gegaan op de ratio, de systematiek en de 

voorwaarden van de faciliteiten.  

 

2.1 De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de zin van de SW 1956 

 

In deze paragraaf zal de Nederlandse BOF met al haar karakteristieken, zoals deze – op hoofdlijnen – 

per 1 januari 2010 haar intrede heeft gedaan in hoofdstuk IIIA van de SW 1956, centraal staan. Om tot 

een beantwoording van de vraag te kunnen komen wat nou precies een bedrijfsopvolging is in de zin 

van de SW 1956, dient allereerst de ratio van de faciliteit nader belicht te worden. Vervolgens zal de 

systematiek van de faciliteit behandeld worden en afgesloten zal worden met de voorwaarden die 

voor de faciliteit gelden.  

Nederland heeft de laatste jaren een sterke vergrijzing doorgemaakt welke op dit moment nog steeds 

niet over haar top heen is. Samenhangend hiermee is de toename van het aantal bedrijfsoverdrachten, 

wat vaak ook wel wordt omschreven als het overgaan van de (dagelijkse) leiding van een bedrijf naar 

een opvolger. Veel van deze bedrijfsoverdrachten vinden binnen de familiesfeer plaats.8 Jammer 

genoeg gaat minimaal tien procent van de Europese bedrijven door een slecht geregelde 

bedrijfsopvolging failliet.9 Daarnaast is in een meer recent uitgevoerd onderzoek door 

PricewaterhouseCoopers geconcludeerd dat na een bedrijfsopvolging de continuïteit van 46 tot 68 

procent van de familiebedrijven op de lange termijn wordt bedreigd. Tevens is geconcludeerd dat een 

versobering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit zou leiden tot een ernstige verslechtering van de 

financiële positie van familiebedrijven.10 Het fiscale thema ‘bedrijfsopvolging’ kan dus als een hot issue 

worden gezien, waarbij de bedrijfsopvolging een cruciale fase vormt in de continuïteit en het behoud 

van een onderneming.11  

 

2.1.1 De ratio van de Nederlandse faciliteit 

Hoofdregel in de SW 1956 is, ex art 1 SW 1956, dat erf- en schenkbelasting verschuldigd is over al wat 

krachtens erfrecht of schenking wordt verkregen. Indien een bedrijf wordt geschonken of bij overlijden 

over gaat op de erfopvolger, zou dus zonder een faciliteit belasting verschuldigd zijn over de waarde 

van het bedrijf. Op 7 december 1994 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen een 

aanbeveling gedaan inzake de heffing van belasting bij overdrachten van kleine en middelgrote 

ondernemingen. De aanleiding van deze aanbeveling was een onderzoek waaruit bleek dat jaarlijks 

                                                           
8 Staatssecretaris van Financiën, “Bedrijfsoverdracht, continuïteit door fiscaliteit”, WDB 2004-420M, V-N 
2004/37.7. 
9 European Commission, “Final Report of the Expert Group on the Transfer of Small and Medium-sized 
Enterprises”, Brussel, mei 2002. 
10 R. de Lange-Snijders & J.H.M. Nieuwenhuizen, “Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk”, PwC 
spotlight, 2014, https://actueel.pwc.nl/belastingnieuws/bedrijfsopvolgingsregelingen-noodzakelijk-voor-de-
nederlandse-economie/.  
11 H. van Mens en M. Bouallouch, “De ondernemende familie”, Instituut voor Nationale en Internationale Estate 
Planning (INIEP), Kluwer: Utrecht, 2004, p. 109 & 136. 

https://actueel.pwc.nl/belastingnieuws/bedrijfsopvolgingsregelingen-noodzakelijk-voor-de-nederlandse-economie/
https://actueel.pwc.nl/belastingnieuws/bedrijfsopvolgingsregelingen-noodzakelijk-voor-de-nederlandse-economie/
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duizenden ondernemingen ertoe worden gedwongen wegens onoverkomelijke moeilijkheden in 

verband met de overdracht ervan, hun bedrijf stop te zetten.12  

De conclusie van het onderzoek is later nogmaals bevestigd door een rapport van de Europese 

Commissie waaruit bleek dat bij minimaal tien procent van de Europese bedrijven een slecht geregelde 

bedrijfsopvolging de oorzaak was van het (uiteindelijke) faillissement van het bedrijf.13 Dat de 

overdracht van een onderneming krachtens erfrecht, en de daarmee gepaard gaande verschuldigde 

belastingen, tot financiële problemen zou kunnen leiden werd eerder ook al gesignaleerd.14 De ratio 

van de faciliteit is derhalve terug te leiden naar het zogenoemde ‘continuïteitsargument’: de faciliteit 

is er om de continuïteit van de onderneming zo min mogelijk te belemmeren met de heffing van 

belasting.  

Opgemerkt dient te worden dat er in de literatuur zowel voor- als tegenstanders van dit 

‘continuïteitsargument’ zijn. Hoogeveen stelt bijvoorbeeld dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt 

dat afrekening bij overlijden daadwerkelijk tot continuïteitsproblemen van de onderneming leidt.15 Ik 

zal in deze scriptie in het midden laten wat het waarheidsgehalte van dit ‘continuïteitsargument’ is en 

ik zal aansluiten bij de ratio van de faciliteit zoals deze in de parlementaire geschiedenis wordt 

genoemd. Een voorbeeld uit de parlementaire geschiedenis over de ratio van de BOF is bijvoorbeeld 

de volgende overweging:16 

Wanneer een onderneming door vererving overgaat op de erfgenamen en door één of meer van hen 

wordt voortgezet, kan het verschuldigde successierecht tot financiële problemen leiden die de 

continuïteit van de onderneming zouden kunnen aantasten. Die problematiek speelt ook ingeval een 

ondernemer zich uit de zaken terugtrekt en de onderneming schenkt aan een of meer opvolgers. In dat 

geval is schenkingsrecht verschuldigd. Vanuit het algemeen sociaal-economisch belang is het 

onwenselijk dat een onderneming die overgaat door vererving moet worden gestaakt of geforceerd 

moet worden verkocht zonder dat de bedrijfsresultaten daar aanleiding toe geven, met als gevolg een 

verlies aan werkgelegenheid en economische diversiteit. Het is om dezelfde reden onwenselijk dat een 

ondernemer in situaties waarin het maatschappelijk gebruikelijk is uit te treden, zijn onderneming 

staakt in plaats van overdraagt aan een of meer opvolgers. (...) Het voorstel is door een tweetal 

maatregelen een bijdrage te leveren aan de continuïteit van familie-ondernemingen door de druk van 

het successierecht en het schenkingsrecht ten gevolge van de overgang van de onderneming te 

verminderen. 

Later is het doel van de faciliteit in de parlementaire stukken nogmaals doeltreffend herhaald in de 

volgende overweging: 17 

                                                           
12 Europese Commissie, “Aanbeveling van de Commissie van 7 december 1994 inzake de overdracht van kleine 
en middelgrote ondernemingen”, nr. 94/1069/EG, p. 1. 
13 European Commission, ‘Final Report of the Expert Group on the Transfer of Small and Medium-sized 
Enterprises, Brussel, mei 2002. 
14 Kamerstukken II, vergaderjaar 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 7. Zie ook Kamerstukken II, vergaderjaar 1962-
1963, 5380, nr. 19, p. 38,  Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 31 930, nr. 40, p. 46, “Rapport Fiscale 
maatregelen ten bate van het midden- en kleinbedrijf”, Brief van 16 september 1983, Kamerstukken II, 
vergaderjaar 1982-1983, 17 553, nr. 17 en P. Kavelaars, “Wetsvoorstel uitbreiding ondernemingsvrijstelling in 
de vermogensbelasting”, WFR 1985/553. 
15 M.J. Hoogeveen, “Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving”, Fiscaal Wettenschappelijke reeks, 
Den Haag: Sdu uitgevers, 2011, p. 363. 
16 Kamerstukken II, vergaderjaar 1997-1998, 25 688, nr. 3, p. 2. 
17 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 31 930, nr. 40, p. 46. 
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Bedrijven hebben diverse malen in mijn richting, maar ook in de media aangegeven dat dit (het 

afrekenen van successiebelasting over toekomstig te behalen winsten) echt tot problemen leidt. Ik hoor 

soms ook van individuele gevallen waarbij zich problemen voordoen. Er ontstaan dan problemen omdat 

het bedrijf (..) volstrekt onvoldoende liquiditeiten heeft om de successiebelasting te betalen. Het 

kabinet vindt dat onwenselijk. 

Signalering van deze problematiek heeft ertoe geleid dat er per 1 januari 1997 faciliteiten in de SW 

1956 zijn ingevoerd ten einde deze financiële problemen te voorkomen. Later zijn de faciliteiten enkele 

keren verruimd.18&19  

  

2.1.2  De systematiek van de Nederlandse faciliteit 

Hoofdregel van de BOF is dat indien in het kader van een reële bedrijfsopvolging krachtens erfrecht of 

schenking ondernemingsvermogen wordt verkregen, aan de verkrijger, op verzoek, een 

voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend. Het amendement van Cramer, Tang en Omtzigt20 heeft 

uiteindelijk geresulteerd in de vrijstelling van artikel 35b SW 1956 die uit twee delen bestaat. De 

faciliteit houdt in dat: 

I. 100 % van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming tot een bepaalde 

drempel wordt vrijgesteld (artikel 35b SW 1956); en 

II. voor zover het verkregen ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming het 

drempelbedrag overschrijdt, hier slechts voor 83 % een voorwaardelijke vrijstelling voor zal 

bestaan.  

Het eerste deel betreft de 100 %-vrijstelling, welke inhoudt dat verkregen ondernemingsvermogen tot 

een maximumbedrag van € 1.071.987 (cijfer 2018) wordt vrijgesteld van de heffing van belasting. Deze 

vrijstelling is gerelateerd aan de waarde die wordt verkregen in de achterliggende objectieve 

onderneming.21 Indien de verkregen achterliggende onderneming, of een deel daarvan, meer waard is 

dan dit drempelbedrag, zal over het overige bedrag een voorwaardelijke vrijstelling van 83 % worden 

verleend. Dit is het tweede deel van de vrijstelling. De vaststelling van de waarde van de achterliggende 

objectieve onderneming is dus van belang voor de hoogte van de verschuldigde belasting. Deze 

systematiek wordt in de literatuur als lastig bestempeld.22 In het kader van de gelijkheid van 

behandeling wordt gepoogd zowel geen onderscheid te maken tussen de verkrijging van direct en 

indirect gehouden aandelen in een actief lichaam als tussen de verkrijging van een IB-onderneming en 

van aanmerkelijkbelangaandelen.23 

 

                                                           
18 Wet van 18 december 1997, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale 
structuurversterking), Stb 1997, 731. Zie ook Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001, 27 789, nr. 9, p. 1. Zie 
tevens Kamerstukken II, vergaderjaar 2001-2002, 28 015, nr. 3, p. 2-4. 
19 Voor verdere informatie met betrekking tot de totstandkoming- en wijziging van de systematiek van de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de SW 1956 verwijs ik naar hoofdstuk 9 van M.J. Hoogeveen, “Kwaliteit van de 
fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving”, Fiscaal Wettenschappelijke reeks, Den Haag: Sdu uitgevers, 2011. 
20 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 79, p. 2. 
21 A.M.A. de Beer en M.J. Hoogeveen, “De 100 %-vrijstelling: aanpassen of afschaffen (II)”, WFR 2016/183, p. 1.  
22 E.J.W. Heithuis, “Een ongelukkig amendement”, WFR 2010/348.  
23 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 47. 
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2.1.3  De voorwaarden van de Nederlandse faciliteit 

De ratio van de BOF is de faciliëring van alle reële bedrijfsopvolgingen. Om ervoor te zorgen dat 

slechts reële bedrijfsopvolgingen gefacilieerd worden zijn er enkele voorwaarden gesteld waar aan 

voldaan dient te worden. De codificatie hiervan is terug te vinden in art. 35b lid 5 SW 1956, op grond 

waarvan vereist wordt dat sprake is van: 

I. De verkrijging van ondernemingsvermogen; 

II. Het voldoen aan de bezitstermijn; en 

III. Het voldoen aan het voortzettingsvereiste. 

In de volgende paragrafen zullen de vereisten dat sprake dient te zijn van ondernemingsvermogen, 

de bezitstermijn en het voortzettingsvereiste uiteengezet en nader toegelicht worden.  

 

2.1.3.1  De objectieve onderneming 

Om misbruik van de faciliteit te voorkomen, wordt voor de verlening van de 100 %-vrijstelling 

aangeknoopt bij de objectieve onderneming, en wordt deze ruime faciliteit niet verleend voor iedere 

verkrijging van ondernemingsvermogen. Een onderneming wordt ook wel omschreven als: 

➢ Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; 

➢ Die deelneemt aan het maatschappelijke verkeer; en 

➢ Met het oogmerk om winst te behalen.24 

Indien meer wordt verkregen dan het maximumbedrag van de 100 %-vrijstelling, in een of meerdere 

keren, zal over het meerdere niet de 100 %-vrijstelling worden verleend maar een vrijstelling van 83 

%. Het doel van het beperken van de 100 %-vrijstelling tot een maximumbedrag en tot de objectieve 

onderneming heeft als doel om te voorkomen dat belastingplichtigen keer op keer kleine delen van de 

onderneming schenken, wat dan steeds onder de 100 %-vrijstelling belastingvrij over zou kunnen gaan. 

Het vermogen dat tot de objectieve onderneming behoort is derhalve van cruciaal belang voor de 

verlening van de 100 %-vrijstelling.25 Naast het geval dat de gehele objectieve onderneming aan één 

persoon over wordt gegeven, bestaat uiteraard ook het geval dat personen een deel van de objectieve 

onderneming verkrijgen. De mate waarin de verkrijger recht heeft op de waarde van de objectieve 

onderneming is in dat geval van belang voor het vaststellen van de omvang van de vrijstelling. 

Aangezien de SW 1956 geen fictiebepaling kent op grond waarvan een lichaam wordt geacht met haar 

gehele vermogen een onderneming te drijven, zoals art. 2 lid 5 Wet Vpb, dient vervolgens vastgesteld 

te worden welk vermogen precies toerekenbaar is aan de onderneming. In de SW 1956 wordt 

rechtsvormneutraliteit beoogd waardoor – onder andere – voor het begrip ondernemingsvermogen 

wordt aangesloten bij de Wet IB 2001.26 Een gevolg dat hieruit voortvloeit, is dat de spelregels van 

vermogensetikettering van belang zijn voor de vaststelling van de omvang van de objectieve 

onderneming.27 De wetgever heeft gepoogd een nadere concretisering van hetgeen ‘de objectieve 

onderneming’ precies behelst te codificeren in de art. 35c SW 1956.28 Art. 35c SW 1956 somt een aantal 

                                                           
24 M.L.M. van Kempen, “Cursus Belastingrecht”, IB.3.2.2.A.a.  
25 A.M.A. de Beer en M.J. Hoogeveen, “De 100 %-vrijstelling: aanpassen of afschaffen (II)”, WFR 2016/183, p. 3. 
26 A. de Haan, “Bedrijfsvermogen in de successiewet en het gelijkheidsbeginsel”, Den Haag: Sdu Uitgevers, 
2007, p. 18. 
27 E.P. Hageman FP e.a., “De herziene Successiewet 1956”, Deventer: Kluwer 2010, p. 121.  
28 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 41. 
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verschillende vormen van kwalificerend ondernemingsvermogen op waar de BOF op toegepast kan 

worden, te weten: 

I. Een (gedeelte van een) onderneming als bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001; 

II. Een (gedeelte van een) medegerechtigdheid als bedoeld in art. 3.3 lid 1 sub a Wet IB 2001; 

III. Bij de schenker/erflater tot een AB behorende vermogensbestanddelen als bedoeld in 

afdeling 4.3 Wet IB 2001;  

IV. Bij de schenker/erflater onder de TBS-regeling vallende onroerende goederen als bedoeld in 

art. 3.92 Wet IB 2001.29 

Naast het vereiste dat sprake dient te zijn van kwalificerend ondernemingsvermogen, worden er 

aanvullende eisen gesteld om de BOF toe te kunnen passen. In paragraaf 3.2 zal de onder punt III 

genoemde vorm van kwalificerend ondernemingsvermogen nader uiteengezet worden. 

 

2.1.3.2 De bezitstermijn 

Niet alleen worden er voorwaarden gesteld aan het soort vermogen dat wordt verkregen, ook worden 

voorwaarden gesteld aan de erflater/schenker. De bezitstermijn, ex art. 35d SW 1956, houdt in dat het 

verkregen ondernemingsvermogen gedurende één jaar (bij overlijden) respectievelijk vijf jaar (bij 

schenken) onmiddellijk voorafgaande aan de verkrijging tot het vermogen van de erflater 

respectievelijk schenker dient te hebben behoord. De ratio van de bezitstermijn is tweeledig: enerzijds 

is met de invoering ervan beoogd om misbruik van de faciliteit te voorkomen door bijvoorbeeld in het 

zicht van overlijden het vermogen ‘op te pompen’, anderzijds heeft de bezitstermijn tot doel om ervoor 

te zorgen dat er voldoende betrokkenheid bij de onderneming is met het oog op de vereiste reële 

bedrijfsopvolging. Er is namelijk in de parlementaire geschiedenis gesteld dat door het verstrijken van 

de bezitstermijn gesteld kan worden dat de erflater een echte ondernemer moet zijn geweest. 30 Indien 

niet voldaan is aan de bezitstermijn, kan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in zijn geheel niet toegepast 

worden en is er dus gewoon erfbelasting of successierecht verschuldigd over de waarde van de 

verkregen onderneming.  

 

2.1.3.3 Het voortzettingsvereiste 

Het voortzettingsvereiste is de laatste voorwaarde waar aan voldaan dient te worden om de 

voorwaardelijke vrijstelling van de BOF omgezet te zien worden in een definitieve vrijstelling. Kort 

gezegd houdt het voortzettingsvereiste, ex art. 35e SW 1956, in dat de verkregen onderneming voor 

een periode van minimaal vijf jaren na verkrijging in haar volledigheid voortgezet dient te worden. 

Zowel een staking als inkrimping van de ondernemingsactiviteiten zijn dus in strijd met het 

voortzettingsvereiste. Ook is de vervreemding van de verkregen aandelen, omzetting in preferente 

aandelen, inperking van de winstgerechtigdheid of het ophouden van het genieten van winst in strijd 

met dit vereiste.31 Indien niet voldaan is aan het voortzettingsvereiste, heeft dit als gevolg dat de 

faciliteit met terugwerkende kracht ingetrokken wordt en er dus gewoon erfbelasting of successierecht 

verschuldigd is over de waarde van de verkregen onderneming. 

 

                                                           
29 E.P. Hageman FP e.a., “De herziene Successiewet 1956”, Deventer: Kluwer 2010, p. 120. 
30 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 103. 
31 Art. 35e lid 1 sub c SW 1956. 
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2.2 De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de zin van de ErbStG 

 

In deze paragraaf zal de Duitse faciliteit centraal staan. Het doel van deze paragraaf is het geven van 

een nadere uiteenzetting van de Duitse faciliteit om de vraag te kunnen beantwoorden wat nu precies 

een bedrijfsopvolging in de zin van de ErbStG is. Om tot het antwoord van deze vraag te kunnen komen 

zal in deze paragraaf de ratio van de faciliteit worden belicht. Vervolgens zal de systematiek van de 

Duitse faciliteit worden geschetst, om ten slotte af te sluiten met de voorwaarden die de Duitse 

faciliteit kent. Echter, om de Duitse faciliteit in de juiste context te kunnen plaatsen zal als eerste de 

ErbStG kort worden geïntroduceerd. 

 

2.2.1  Korte introductie van de Duitse belastingheffing 

De Duitse wetgeving die betrekking heeft op de heffing van belastingen bij schenkingen en verervingen 

is gecodificeerd in de ErbStG. De objectieve belastingplicht is terug te vinden in §1 ErbStG welke stelt 

dat verkrijgingen krachtens erfrecht, schenkingen tijdens leven en zogenoemde Zweckzuwendungen 

in beginsel de verplichting tot afdracht van belasting in Duitsland oplevert. Wat precies begrepen kan 

worden onder Zweckzuwendungen wordt nader beschreven in §8 ErbStG, wat – vrijelijk vertaald – 

neerkomt op alle vormen van subsidies en giften door een erflater of schenker die een bepaald doel 

aan de gift heeft gekoppeld. Vereist hierbij is dat deze gift of schenking geen verrijking van de schenker 

op mag leveren, wat de facto inhoudt dat het geld aan het beoogde doel besteed dient te worden. De 

subjectieve belastingplicht is terug te vinden in §2 ErbStG, welke als volgt luidt: 

Die Steuerpflicht tritt ein 

1. in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, wenn der erblasser zur Zeit seines Todes, der Schenker zur Zeit 

der Ausführung der Schenkung oder der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer (§ 9) ein ïnländer 

ist, für den gesamten Vermögensanfall (unbeschränkte Steuerpflicht). 

De Duitse wet knoopt dus aan bij het begrip Inländer, wat er op neer komt dat in Duitsland het 

woonplaatsbeginsel wordt gehanteerd. Opmerkelijk is dat in Duitsland het woonplaatsbeginsel vanuit 

twee perspectieven wordt bezien: zowel vanuit het perspectief van de erflater of schenker als vanuit 

het perspectief van de verkrijger. Tevens wordt het ‘woonachtig zijn’ in Duitsland ruimer uitgelegd dan 

de uitleg die de Nederlandse wet daaraan verbindt. Zo kan het enkel beschikbaar hebben van een 

woning die gelegen is in Duitsland al inhouden dat je woonachtig bent in Duitsland. Daarnaast omvat 

de term Inländer niet alleen inwoners van Duitsland, maar ook alle personen die de Duitse nationaliteit 

hebben. Niet alleen het woonplaatsbeginsel is dus bij de heffing van erf- en schenkbelasting in 

Duitsland van belang, ook het nationaliteitsbeginsel speelt een rol.32  

 

2.2.2 De ratio van de Duitse faciliteit 

§13a en §13b bevatten de Duitse equivalent van de BOF zoals we deze kennen van art. 35b e.v. SW 

1956. De oorspronkelijke ratio van de Duitse faciliteit is in lijn met de Nederlandse ratio, namelijk dat 

een bedrijfsopvolging bij veel kleine en middelgrote ondernemingen een kritieke fase is en de 

verschuldigde belasting liquiditeitsproblemen met zich mee kan brengen.33 Anders dan bij de 

                                                           
32 F. Sonneveldt en J.C.L. Zuiderwijk, “Internationale aspecten van schenkings- en successierecht”, Deventer: 
Kluwer 2013, derde druk, p. 201 - 202. 
33 W. Burgerhart, “’Erbschaftsteuerreformgesetz’ bij onze oosterburen. Gaat Nederland in de achtervolging?”, 
Estate Tip Review 2008, nr. 6. 
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Nederlandse faciliteit wordt het in stand houden van de werkgelegenheid expliciet genoemd als 

belangrijke overweging welke ten grondslag aan de faciliteit ligt.34 Bij de parlementaire geschiedenis 

naar aanleiding van de Erbschaftsteuerreform 2016 is deze ratio nogmaals benadrukt door opname 

van het volgende uitgangspunt:35 

Die Regelungen der Erbschaftsteuer sind nach Auffassung des Bundesrates mit der Zielsetzung 

auszugestalten, bestehende Arbeitsplätze insbesondere beim Übergang von kleinen und mittleren 

Unternehmen zu sichern. Der Bundesrat hält es vor diesem Hintergrund für erforderlich, die 

Neuregelung der Erbschaftsteuer präxise an den Vorgaben des Gerichts auszurichten. Das Ziel der 

Neuregelung ist eine gerechte, verfassungsfeste, den Bestand der Unternehmen nicht gefährdende und 

mittelstandsfreundlich ausgestaltete Erbschaft- und Schenkungsteuer, die das Aufkommen für die 

Länder sichert. 

Uit dit uitgangspunt, afkomstig uit recente parlementaire geschiedenis, blijkt dat nog steeds zowel het 

niet in gevaar brengen van kleine en middelgrote ondernemingen, als het in stand houden van de 

werkgelegenheid van cruciaal belang zijn en ten grondslag liggen aan de Duitse faciliteit. 

 

2.2.3  De systematiek van de Duitse faciliteit 

Aangezien de Duitse bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de laatste 20 jaar tot drie keer toe in strijd met de 

Grondwet is verklaard, heeft de faciliteit in de loop der jaren grote wijzigingen ondergaan.36 Vanaf 1 

januari 2009 is een bedrijfsopvolgingsfaciliteit geïntroduceerd welke ervoor moet zorgen dat 

ondernemers hun aandeel aan de Duitse schatkist bijdragen. Tevens is beoogd dat ondernemers niet 

in een benarde liquiditeitspositie komen te verkeren indien ondernemingsvermogen in het kader van 

een bedrijfsopvolging over gaat naar een opvolger. De in 2009 geïntroduceerde faciliteit bestaat uit 

een voorwaardelijke vrijstelling van 85 % van het ondernemingsvermogen (de zogenoemde 

Regelverschonung), welke nadat aan bepaalde aanvullende voorwaarden voldaan wordt op kan lopen 

tot 100 % (de zogenoemde Optionsverschonung). Bij verlening van een voorwaardelijke vrijstelling van 

85 % is direct belasting verschuldigd over de resterende 15 %, minus de algemene vrijstelling van              

€ 150.000 (ook wel het Abzugsbetrag genoemd).37  

In de ErbStG wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenoemd Begünstigtes Vermögen en 

Verwaltungsvermögen, waarbij Begünstigtes Vermögen vergeleken kan worden met 

ondernemingsvermogen en het Verwaltungsvermögen met beleggingsvermogen of vermogen dat als 

niet-actief gekwalificeerd wordt. Hoofdregel van de nieuwe faciliteit, ex §13a lid 1 ErbStG, is dat enkel 

het Begünstigtes Vermögen gefacilieerd wordt. Een nadere concretisering van dit Begünstigtes 

Vermögen is gegeven in §13b ErbStG. Op grond van §13b lid 1 zijn er de volgende drie categorieën 

vermogen die kunnen kwalificeren: 

a) Land- en bosbouwondernemingen; 

b) (Binnenlands) ondernemingsvermogen; 

                                                           
34 E. Dillberger & T. Fest, “Der Verschonungsabschlag des §13a ErbStG n.F. als Motiv für eine Personalabbau bei 
Betriebsübergaben”, Zeitschrift fur Praxis und Wissenschaft des gesamten Steuerrecht, 2009, nr. 14. 
35 Deutscher Bundestag, “Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, oktober 2015, Drucksache 
18/5923. 
36 N. Vogel & S. Bäuml, “Germany: identifying selective advantages in the context of the German Inheritance 
and Gift Tax Act reform”, IBDF 2015/10. Zie ook F. Sonneveldt en B.B.A. de Kroon, Bedrijfsopvolging in België en 
Duitsland, WPNR 2009/6808. 
37 §13a ErbStG. 
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c) Belangen (van meer dan 25 %) in kapitaalvennootschappen.  

Belangen in kapitaalvennootschappen van 25 % of minder worden automatisch tot het 

Verwaltungsvermögen gerekend, waar geen faciliteit over wordt verleend.  

In de oude faciliteit was er de zogenoemde Verwaltungsvermögensquote, welke bepaalde dat indien 

de totale verkrijging voor meer dan 50 % uit niet-actief (beleggings-)vermogen bestaat, er geen 

faciliteit verleend werd.38 De keerzijde hiervan was dat indien de totale verkrijging voor minder dan 50 

% uit niet-actief (beleggings-)vermogen bestond, over de volledige verkrijging de faciliteit werd 

verleend. Er was dus een zogenoemde all or nothing benadering. 

Nieuw aan de faciliteit is dat niet langer het volledige vermogen wordt gefacilieerd (met een vrijstelling 

van 85 % of 100 %) indien aan de vereisten wordt voldaan. Op basis van de nieuwe wetgeving dient 

het Verwaltungsvermögen van het Begünstigtes Vermögen afgetrokken te worden en wordt voor 

slechts het resterende vermogen een vrijstelling verleend.39 Ook is er een regel geïntroduceerd op 

grond waarvan de volgende vermogensbestanddelen automatisch tot het Verwaltungsvermögen 

gerekend dienen te worden, te weten: 

a) Vermogen dat minder dan twee jaar tot de onderneming behoort (zogenoemde Junges 

Verwaltungsvermögen); 

b) Het gemiddelde saldo van de kasmiddelen en reserves, na aftrek van de schulden en 

vorderingen (zogenoemde Finanzmittel); en 

c) Schulden en vorderingen die minder dan twee jaar tot de onderneming behoren (zogenoemde 

Junge Finanzmittel). 

Deze aanpassing was noodzakelijk omdat het BVerfG bij uitspraak van 17 december 2014 het faciliëren 

van Verwaltungsvermögen ongrondwettig had verklaard.40  

 

2.2.3.1 De Erbschaftsteuerreform 2016 

Een studie uit 2016 wijst uit dat indien gebruik kon worden gemaakt van de oude faciliteit, de 

bedrijfsoverdracht in 95 % van de gevallen onbelast kon geschieden.41 Na de uitspraak van het BVerfG 

op 17 december 2014, waarin de behandeling van ondernemingsvermogen in de Duitse ErbStG 

gedeeltelijk in strijd met de Grondwet werd verklaard, is de faciliteit, zoals reeds aangegeven, echter 

inhoudelijk drastisch gewijzigd. Op grond van de oude faciliteit werd eerst een onderscheid gemaakt 

tussen Begünstigtes Vermögen en Verwaltungsvermögen. Nadat dit onderscheid was gemaakt, werd 

getoetst of het vermogen voor minder dan 50 % uit beleggingsvermogen bestond. Indien hier aan 

voldaan was, werd het gehele vermogen, dus zowel het Begünstigtes Vermögen als het 

Verwaltungsvermögen, gefacilieerd. Het BVerfG heeft op 17 december 2014 deze faciliëring van 

Verwaltungsvermögen ongrondwettelijk verklaard. Met de Erbschaftsteuerreform 2016 is een 

wijziging in de wet aangebracht op grond waarvan, in beginsel, slechts het Begünstigtes Vermögen 

fiscaal gefacilieerd wordt en is over het Verwaltungsvermögen belasting verschuldigd. 

                                                           
38 §13b Abs 2 ErbStG. 
39 S. Benz e.a., “Erbschaftsteuerreform 2016, Gesetze Materialien Erläuterungen”, Verlag C.H.Beck: München, 
2017, p. 18. 
40 BVerfG v. 17 december 2014, BvL 21/12, BStBl. II 2015, 50, r.o. 232 (e.v.). Zie ook S. Benz e.a., 
“Erbschaftsteuerreform 2016, Gesetze Materialien Erläuterungen”, Verlag C.H.Beck: München, 2017, p. 4. 
41 B. Franke, D. Simons & D. Voeller, “Who benefits from the preferential treatment of business property under 
the German inheritance tax?”, Journal of Business Economics, 24 februari 2016, Springer-Verlag: Berlijn, 2016. 
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Uitzondering hierop is de mogelijkheid tot herkwalificatie ex §13b lid 7 ErbStG. Deze herkwalficiatie 

kan het beste worden vergeleken met de 5 % beleggingsvermogen die op grond van de Nederlandse 

faciliteit toch, ondanks dat het beleggingsvermogen is, fiscaal gefacilieerd wordt. Voor toepassing van 

de herkwalificatie gelden enkele aanvullende voorwaarden. Indien voldaan is aan deze voorwaarden 

zal maximaal 10 % van de waarde in het economische verkeer van de onderneming minus het 

Verwaltungsvermögen fiscaal alsnog gefacilieerd worden.  

Ook is met invoering van de zogenoemde Erbschaftsteuerreform 2016 een drempelbedrag van € 26 

miljoen aan ondernemingsvermogen geïntroduceerd. Deze drempel is gecodificeerd in §13a lid 1 en 

§13c ErbStG. De drempel uit §13a lid 1 houdt in dat indien een bedrag van meer dan € 26 miljoen 

wordt verkregen door één of meerdere verkrijgingen over een tijdsperiode van tien jaar, de 

voorwaardelijke vrijstelling met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Vervolgens wordt aan §13c 

ErbStG toegekomen. Dit nieuwe wetsartikel is naar aanleiding van de Erbschaftsteuerreform 2016 in 

het leven geroepen en heeft als doel om zogenoemde grote verkrijgingen fiscaal minder te faciliëren 

dan kleine verkrijgingen. De te verlenen faciliteit uit §13a ErbStG (85 % of 100 %) wordt namelijk 

verminderd met 1 procentpunt voor iedere € 750.000 die meer wordt verkregen dan 26 miljoen. Indien 

een totaalbedrag wordt verkregen dat € 90 miljoen overstijgt, zal de vrijstelling derhalve nihil 

bedragen. Dit wordt ook wel de Verschonungsabschlag genoemd.  

De Erbschaftsteuerreform 2016 heeft niet alleen voor negatieve wijzigingen gezorgd voor grote 

ondernemingen. Er is namelijk ook een wettelijke vermindering van belasting geïntroduceerd. Op 

grond van deze regeling uit §28a ErbStG kan een vermindering van het bedrag aan te betalen belasting 

worden verleend indien aangetoond kan worden dat dit niet voldaan kan worden. Met invoering van 

de Verschonungsabschlag wordt de facto aangenomen dat ondernemingen met een grotere waarde 

dan 26 miljoen in grotere mate capabel zijn (of moeten zijn) om direct belastingen te betalen. 

Ondernemingen waarvan de waarde € 90 miljoen overstijgt, krijgen een vrijstelling van 0 % verleend, 

wat meebrengt dat over de volledige verkrijging belasting verschuldigd is. Dit kan de continuïteit van 

de onderneming, en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid, in gevaar brengen. De 

mogelijkheid om een vermindering van te betalen belasting verleend te krijgen indien de financiële 

middelen van de grote onderneming niet toereikend zijn is, vanuit de ratio van de faciliteit bezien, 

mijns inziens daarom ook logisch.42  

 

2.2.4  De voorwaarden aan de Duitse faciliteit 

De primaire ratio van de Duitse faciliteit is de instandhouding van de werkgelegenheid die 

ondernemingen met zich meebrengen. Om de werkgelegenheid bij een bedrijfsoverdracht niet in 

gevaar te brengen met het heffen van belasting, is de Duitse faciliteit geïntroduceerd. De Duitse 

faciliteit kent twee varianten: de Regelverschonung en de Optionsverschonung. De Regelverschonung 

is een vrijstelling van 85 % en de Optionsverschonung is een vrijstelling van 100 %. Om gerechtigd te 

zijn tot beide faciliteiten zijn enkele voorwaarden gesteld, welke voor toepassing van de 

Optionsverschonung aanzienlijk strenger zijn.  

In de volgende paragrafen zullen de voor toepassing van de Regelverschonung en de 

Optionsverschonung geldende voorwaarden uiteengezet en nader toegelicht worden. 

                                                           
42 Voor een diepgaande bespreking van de (afschrik)werking van deze Verschonungsabschlag verwijs ik naar L. 
Korezkij, “Erbschaftsteuerreform: Finger weg vom Abschmelzungsmodell bei Erwerben begünstigten 
Vermögens ab 51 Mio. €!”, DStR 2017, 189. 
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2.2.4.1 De Regelverschonung 

De codificatie van de Regelverschonung is terug te vinden in §13a lid 1 juncto §13b lid 4 ErbStG. 

Hoofdregel hierbij is dat 85 % van de waarde van het ondernemingsvermogen, land- en 

bosbouwondernemingen en belangen in kapitaalvennootschappen (voorwaardelijk) buiten 

beschouwing blijft bij de heffing van belasting indien dit is verkregen in het kader van een 

bedrijfsopvolging en de waarde niet groter is dan 26 miljoen euro. Toepassing van de 

Regelverschonung kent de volgende vereisten: 

a) De Mindestlohnsumme: er dient een salaris uitbetaald te worden dat minimaal 400 % bedraagt 

van het gemiddelde loon van de laatste vijf jaar (de Lohnsummenfrist); 

b) De Behaltensregelung: de onderneming dient een periode van minimaal vijf jaar voortgezet te 

worden, daarbij het voldoen aan de Mindestlohnsumme inbegrepen; en 

c) Het percentage Verwaltungsvermögen dat in de onderneming aanwezig mag zijn: voor 

toepassing van de Regelverschonung wordt vereist dat het totale Verwaltungsvermögen niet 

90 % of meer van het totale ondernemingsvermogen bedraagt.  

Indien een vrijstelling van 85 % wordt verleend, is de andere kant van de medaille dat over de overige 

15 % direct belasting verschuldigd is. Sonneveldt en de Kroon stellen dat de ratio hier achter is dat dit 

vermogen betreft waar direct over afgerekend kan worden zonder dat de onderneming in gevaar 

komt.43 Ik vraag mij af in hoeverre deze stelling een waarheidsgetrouwe reflectie van de praktijk is en 

of dit wel in alle gevallen op gaat. De situatie is namelijk denkbaar dat een bedrijf niet direct over 15 

% van de waarde van het ondernemingsvermogen af kan rekenen, bijvoorbeeld indien er veel 

vermogen is wat op korte termijn lastig liquide gemaakt kan worden. In een desbetreffend geval kan 

de continuïteit van de onderneming in gevaar worden gebracht indien direct over 15 % van de waarde 

van de onderneming direct belasting verschuldigd is. Wellicht is de ratio achter het direct verschuldigd 

zijn van belasting over 15 % van de waarde van de verkrijging eerder te vinden in het punt dat zo ervoor 

gezorgd wordt dat, in beginsel, een ieder een bijdrage aan de schatkist levert.  

 

2.2.4.2 De Optionsverschonung 

Naast de Regelverschonung en de reguliere vereisten van de Behaltensregelung en de 

Lohnsummenregelung bestaat er ook de Optionsverschonung ex §13a lid 10 ErbStG. De 

Optionsverschonung is een optionele faciliteit op grond waarvan 100 % van de verkrijging wordt 

vrijgesteld, mits aan enkele aanvullende en zwaardere vereisten wordt voldaan. Het zwaardere 

karakter van de Optionsverschonung ten opzichte van de Regelverschonung ligt besloten in de 

aanscherping van:  

a) De Lohnsummenfrist: deze bedraagt bij de Regelverschonung vijf jaar en bij de 

Optionsverschonung is deze verlengd naar zeven jaar;  

b) De Behaltensregelung: deze bedraagt bij de Regelverschonung vijf jaar en bij de 

Optionsverschonung zeven jaar; 

c) De Mindestlohnsumme: afhankelijk van welke situatie van toepassing is wordt vereist dat een 

hoger bedrag aan loon wordt uitbetaald; en 

                                                           
43 F. Sonneveldt en B.B.A. de Kroon, “Bedrijfsopvolging in België en Duitsland”, WPNR 2009/6808, par. 3.3.1. 
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d) Het percentage Verwaltungsvermögen dat in de onderneming aanwezig mag zijn: op grond 

van de Optionsverschonung mag slechts 20 % van het totale ondernemingsvermogen uit 

Verwaltungsvermögen bestaan.  

Op grond van de oude faciliteit zou verlening van de Optionsverschonung tot gevolg hebben dat de 

volledige verkrijging – zowel ondernemingsvermogen als niet-ondernemingsvermogen – vrijgesteld 

zou worden. Op grond van de hervormde faciliteit is hier wijziging in aangebracht en geldt de 100 %-

vrijstelling slechts voor het Begünstigtes Vermögen (ondernemingsvermogen). Nieuw hierin is dat er 

dus nog steeds belasting verschuldigd is over het verkregen Verwaltungsvermögen. 

 

2.2.4.3 Het voortzettingsvereiste 

Naast de voorgaande Regelverschonung en Optionsverschonung kent de Duitse faciliteit een 

voortzettingsvereiste dat uit twee onderdelen bestaat: enerzijds is er de Behaltensregelung en 

anderzijds is er de Lohnsummenregelung. De Behaltensregelung houdt in dat de onderneming voor 

een bepaalde periode voortgezet dient te worden. Na aanpassing van de wet is deze periode van zeven 

jaar – en in bijzondere gevallen tien jaar – teruggebracht naar een periode van vijf jaar – en in 

bijzondere gevallen zeven jaar.44 De Lohnsummenregelung is het andere onderdeel van het Duitse 

voortzettingsvereiste en houdt in dat gedurende een bepaald aantal jaren een bepaald bedrag aan 

loon uitbetaald dient te worden. De voorwaardelijk verleende vrijstelling zal met terugwerkende 

kracht ingetrokken worden indien hier niet aan voldaan wordt. De ratio hier achter is dat de 

werkgelegenheid in stand gehouden dient te worden en er na een bedrijfsopvolging niet gesneden 

mag worden in de loonkosten. Tevens is recentelijk een antimisbruikbepaling in §13a lid 3 ErbStG 

geïntroduceerd welke inhoudt dat slechts het loon van regulier werkzame werknemers mee mag 

worden gerekend. Zo mogen bijvoorbeeld seizoenarbeiders, stagiaires, mensen met 

ouderschapsverlof en werknemers die zich (langdurig) in de ziektewet bevinden niet meegenomen 

worden in de berekening.45  

 

2.3 De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de zin van de Vlaamse gunstregeling 

 

In deze paragraaf zal de Vlaamse faciliteit centraal staan. Het doel van deze paragraaf is het nader 

uiteenzetten van de Vlaamse faciliteit om de vraag te kunnen beantwoorden wat nu precies een 

bedrijfsopvolging is in de zin van de VCF. Ter beantwoording van deze vraag zal allereerst een korte 

introductie van de Vlaamse faciliteit worden gegeven. Vervolgens zal de ratio van de faciliteit worden 

uiteengezet, gevolgd door de systematiek van de Vlaamse faciliteit. Afgesloten zal worden met een 

uiteenzetting van de voorwaarden van de Vlaamse faciliteit.  

 

2.3.1  Korte introductie van de Vlaamse faciliteit 

Tot 1 januari 2015 was het zogenoemde Wetboek der successierechten Vlaams Gewest van toepassing 

in het Vlaams Gewest. Na een lange periode van federale suprematie is in België uiteindelijk besloten 

                                                           
44 Vergelijk §13a lid 5 (oud) en §13alid 6 (nieuw) ErbStG. 
45 Voor een – tevens cijfermatige – uitwerking van de Lohnsummenregelung verwijs ik naar H. Hübner, 
“Erbschaftsteuerreform 2009, Gesetze Materialien Erläuterungen”, Verlag C.H.Beck: München, 2009, p. 444-
447. 
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om de Gewesten bevoegd te maken inzake de heffing- en inning van registratiebelasting en 

erfbelasting.46 Een voortvloeisel hiervan is dat de Vlaamse Regering op 19 september 2011 heeft 

besloten om de inning van de registratie- en successierechten in eigen beheer te nemen met ingang 

van 1 januari 2015.47 Omwille van transparantie, eenvormigheid en vereenvoudiging van de Vlaamse 

fiscale regelgeving werd – mijns inziens gelukkig – overeengekomen dat zo veel mogelijk gebruik 

gemaakt zou worden van gelijklopende procedures als voorheen. Beoogd was namelijk om slechts de 

verouderde regelgeving op te heffen of – waar nodig – te actualiseren om zo een efficiënte, effectieve 

en klantgerichte inning en invordering van belastingen te realiseren.  

Ondanks dat sprake is van een drietal Gewesten welke elk eigen bepalingen hebben, zijn alle rechts- 

en heffingsbeginselen in heel België hetzelfde. Op grond van artikel 2.7.1.0.1 van de VCF wordt 

successierecht en recht van overgang gevestigd op (al) de goederen die overgaan ingevolge het 

overlijden. Het successierecht wordt gevestigd op de waarde, na aftrek van de schulden, van al wat uit 

de nalatenschap van een Rijksinwoner van België wordt verkregen.48 Een Rijksinwoner wordt op grond 

van art. 1.1.0.0.2 VCF als volgt omschreven: 

Hij die, op het ogenblik van zijn overlijden, binnen het Rijk zijn domicilie of de zetel van zijn vermogen 

heeft. 

Indien de erflater of schenker een Rijksinwoner is, is successierecht verschuldigd over de volledige 

nalatenschap of schenking, ongeacht waar de overdrager op dat moment woont en ongeacht wat voor 

activa het precies betreft. Indien geen sprake is van een Rijksinwoner, zal slechts over de in België 

gelegen onroerende goederen geheven worden.49 De bewoording ‘zetel van zijn vermogen’ dient niet 

geïnterpreteerd te worden als zijnde de ligging van het nalatenschapsvermogen, maar als de plaats 

waarvandaan de erflater zijn goederen beheert en/of toezicht uitoefent op het beheer daarvan.50 Het 

gaat in België dus niet om waar je ingeschreven bent, maar om de feitelijke woonplaats.51 België 

hanteert dus het woonplaatsbeginsel als aanknopingspunt voor de heffing van erfbelasting, ongeacht 

de nationaliteit of de plaats van overlijden. 

 

2.3.2  De ratio van de Vlaamse faciliteit 

Net als in Duitsland en Nederland is de aanbeveling van de Europese Commissie van 7 december 1994 

de aanleiding tot de Belgische faciliteit.52 Als gevolg van deze aanbeveling is bij Wet van 22 december 

1998 de Belgische faciliteit in het leven geroepen. De belangrijkste doelstelling van de Vlaamse faciliteit 

is het bevorderen van de continuïteit van Vlaamse ondernemingen, om zo een duurzame 

tewerkstelling te realiseren:53 

De continuïteit van Vlaamse ondernemingen bevorderen en zo een duurzame tewerkstelling realiseren, 

is een belangrijke doelstelling van de Vlaamse regering. (...) Op dit ogenblik worden investeringen soms 

geremd, en daarmee de tewerkstelling, omdat de betrokkenen vrezen het successierecht over de 

waarde van de onderneming te verhogen. Een marginaal tarief van 30 % is immers vrij drukkend voor 

                                                           
46 A. Tiberghien e.a., “Tiberghien Handboek voor Fiscaal Recht 2016-2017”, Mechelen: Kluwer 2016, p. 1117.  
47 Parl. St., Vl. Parl., vergaderjaar 2014-2015, stuk 114, nr. 1, p. 3.  
48 Artikel 2.7.3.1.1 juncto 2.7.3.2.1 VCF. 
49 A. Tiberghien e.a., “Tiberghien Handboek voor Fiscaal Recht 2016-2017”, Mechelen: Kluwer 2016, p. 1134. 
50 F. Sonneveldt en J.C.L. Zuiderwijk, “Internationale aspecten van schenkings- en successierecht”, Deventer: 
Kluwer 2013, p. 214. 
51 A. Tiberghien e.a., “Tiberghien Handboek voor Fiscaal Recht 2016-2017”, Mechelen: Kluwer 2016, p. 1135. 
52 F. Werdefroy, “Registratierechten 2014-2015”, Mechelen: Kluwer 2015, p. 27. 
53 Parl. St., Vl. Parl., vergaderjaar 1996-1997, stuk 428, nr. 1, p. 7.  
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activa die weliswaar een belangrijke waarde kunnen vertegenwoordigen, maar per hypothese niet of 

zeer moeilijk verzilverbaar zijn. 

Dat de ratio van de faciliteit gelegen is in de instandhouding van de werkgelegenheid is later in de 

parlementaire geschiedenis expliciet uitgemaakt. Op grond van de wettekst wordt namelijk de 

tewerkstelling aan vijf voltijdse werknemers vereist. De heren Denys en Platteau wensten dat hierin 

een versoepeling voor kleine ondernemingen aan werd gebracht, te denken valt aan de bakkerij om 

de hoek. De minister heeft het amendement verworpen en heeft ter onderbouwing daarvan gesteld 

dat het tewerkstellingscriterium juist de spil is voor de vermindering van de successierechten bij de 

erfopvolging van familiale ondernemingen.54 Het zwaartepunt van de faciliteit is dus niet gelegen in de 

continuïteit van een onderneming, zoals dat in Nederland zo is, maar juist in het behoud van de 

werkgelegenheid die de onderneming met zich meebrengt.  

 

2.3.3  De systematiek van de Vlaamse faciliteit 

Afwijkend van de Nederlandse en Duitse faciliteit staat bij de Vlaamse faciliteit het vereiste dat sprake 

dient te zijn van een familiale onderneming of vennootschap centraal bij de verlening van de faciliteit. 

Tot aan het moment van de hervorming per 1 januari 2012 hield deze faciliteit een volledige vrijstelling 

van successierechten voor familiale ondernemingen en vennootschappen in.55 Na invoering van de 

Vlaamse Codex is de meest in het oog springende wijziging dat er geen (volledige) vrijstelling meer 

genoten kan worden bij de vererving van familiale ondernemingen of vennootschappen. Deze 

(volledige) vrijstelling kan nu wel genoten worden bij de schenking van familiale ondernemingen of 

vennootschappen. Ratio achter deze ommezwaai kan volgens de Belgische wetgever gevonden 

worden in een studie die is uitgevoerd door het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting. Uit de studie bleek 

dat de continuïteit van de onderneming in gevaar gebracht kan worden indien de bedrijfsleider niet de 

(benodigde) ervaring, knowhow en contacten heeft door kunnen geven aan zijn opvolger.56 Aangezien 

de hoofddoelstelling van de faciliteit het bevorderen van de continuïteit van de Vlaamse 

ondernemingen is ten einde het garanderen van een duurzame tewerkstelling, diende de faciliteit 

aangepast te worden.57 Om juist bedrijfsoverdrachten bij leven te bevorderen is ervoor gekozen om 

deze meer te faciliëren dan bedrijfsopvolgingen na overlijden.58&59  

 

2.3.4  De voorwaarden van de Vlaamse faciliteit 

In tegenstelling tot Nederland en Duitsland wordt een vermindering of vrijstelling van belasting enkel 

verleend indien sprake is van een familiale onderneming of vennootschap. Waar in Nederland en 

Duitsland de belastingplichtige het uitgangspunt is, wordt in het Vlaamse Gewest dus veel meer 

aangeknoopt bij de familie. Het gevolg hiervan is dat indien door de familie tezamen wordt voldaan 

aan de participatievoorwaarde, de faciliteit toegepast kan worden. De vraag die zich hier voor doet, is 

                                                           
54 Parl. St., Vl. Parl., vergaderjaar 1996-1997, stuk 428, nr. 17, p. 20-21.  
55 K.M.L.L. Van de Ven & R. Schulpen, “Nieuwe bedrijfsopvolgingsregels in het Vlaams Gewest”, Kwartaalbericht 
Estate Planning, 2012/30, waarin wordt verwezen naar art. 60bis VI. W. Succ. (oud).  
56 Omzendbrief FB/2012/1 d.d. 20 juli 2012, B.S., 23 augustus 2012, waarin wordt verwezen naar de studie die 
uitgevoerd is door het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting: www.steunpuntfb.be/publicaties.   
57 F. Werdefroy, “Registratierechten 2014-2015”, Mechelen: Kluwer 2015, p. 2637. 
58 Parlementaire stukken VI, parlement 2011-2012, stuk 1326, nr. 1, 24. 
59 De gedachte die wellicht bij u opkomt, bij mij althans wel, is dat het vaak geen keuze is van een ondernemer 
om dood te gaan en een plotseling overlijden in dit geval de facto fiscaal bestraft wordt door de heffing van 
successierechten, welke door schenking voorkomen zouden zijn geweest.  

http://www.steunpuntfb.be/publicaties
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wat precies valt onder ‘familie’. Aansluiting dient te worden gezocht bij de contouren van het 

partnerbegrip uit de VCF: de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner en de feitelijk 

samenwonende partner (mits drie jaar ononderbroken samenwonend en een gemeenschappelijke 

huishouding voerend). Daarnaast omvat het begrip familie ook de verwanten in rechte lijn, de 

zijverwanten tot en met de tweede graad en de kinderen van broers en zussen van de erflater of 

aandeelhouders, en hun partners.60 In paragraaf 5.2 zal dieper worden ingegaan op het begrip familiale 

onderneming/vennootschap.  

De voorwaarden waar aan voldaan dient te worden ter verlening van de Vlaamse faciliteit zijn de 

participatievoorwaarde, het activiteitscriterium en de continuïteitsvoorwaarde. Deze drie 

voorwaarden zullen in de volgende paragrafen op hoofdlijnen worden toegelicht.  

 

2.3.4.1 De participatievoorwaarde 

De participatievoorwaarde houdt in dat de aandelen van de vennootschap op het ogenblik van 

overlijden of schenking voor ten minste 50 % in volle eigendom dienen te zijn van de erflater of 

schenker en zijn familie. Wat precies onder het begrip familie valt dient hierbij ruim opgevat te worden. 

Aangezien de participatievoorwaarde een belangrijke rol speelt bij de toepassing van de faciliteit 

vanuit het perspectief van een holdingvennootschap, verwijs ik naar paragraaf 6.3.2 voor een meer 

diepgaande bespreking ervan. 

 

2.3.4.2 Het activiteitscriterium 

Op grond van de Vlaamse faciliteit wordt vereist dat de familiale vennootschap of onderneming een 

reële economische activiteit heeft. Ondanks dat aan alle andere vereisten voldaan is wordt een 

familiale vennootschap of onderneming per definitie uitgesloten van het verlaagde tarief indien geen 

reële economische activiteit wordt vervuld. Om te toetsen of sprake is van de vervulling van een reële 

economische activiteit wordt een balanstest aangelegd. Uit deze balanstest moet blijken dat sprake is 

van het direct of indirect ten doel hebben van een nijverheids-, handels-, ambachts-, landbouwbedrijf 

of vrij beroep. De balanstest houdt in dat aan de volgende twee vereisten cumulatief voldaan dient te 

zijn om ofwel het verlaagde tarief ofwel de volledige vrijstelling toe te kunnen passen, te weten: 

a) De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen zijn meer dan 1,50 % van de totale activa; en 

b) De terreinen en gebouwen zijn minder dan 50 % van de totale activa uitmaken. 

Deze wettelijke vereisten zijn negatief geformuleerd, wat inhoudt dat indien de bezoldigingen, sociale 

lasten en pensioenen 1,50 % of minder van de totale activa zijn en de terreinen en gebouwen meer 

dan 50 % van de totale activa uitmaken, de vennootschap geacht wordt geen reële economische 

activiteit te hebben.  

Indien niet voldaan wordt aan het vereiste dat een reële economische activiteit wordt, zal de gehele 

faciliteit ofwel geweigerd worden, ofwel met terugwerkende kracht ingetrokken worden.  

 

2.3.4.3 De continuïteitsvoorwaarde 

Net als de Nederlands een Duitse faciliteit kent ook de Vlaamse faciliteit een voortzettingsvereiste. De 

vererfde of geschonken familiale onderneming dient namelijk drie jaar voortgezet te worden. Er is 

                                                           
60 Art. 2.7.4.2.2 par 2 sub 4 juncto art. 2.8.6.0.3 par 2 sub 4 VCF.  
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echter een groot verschil tussen het Duitse en Nederlandse voortzettingsvereiste enerzijds en die van 

de Vlaamse faciliteit anderzijds. Dat de onderneming voortgezet dient te worden voor een bepaald 

aantal jaar geldt namelijk voor de onderneming zelf, niet voor de verkrijger van de onderneming. Een 

doorverkoop na vererving binnen de termijn leidt dus niet altijd tot een sanctie, mits de koper de 

lopende termijn voortzet. Daarnaast is tevens opmerkelijk dat de activiteit van de onderneming na 

vererving of schenking niet hetzelfde hoeft te zijn als voor het moment van schenking of vererving. Dit 

is door de Belgische fiscus expliciet bekrachtigd in de volgende overweging:61 

(…) dat de aanvankelijke activiteit niet behouden dient te blijven, maar wel wordt vereist dat er een 

onderbroken activiteit binnen de onderneming is. De regelgeving bepaalt niet door wie de activiteit 

ononderbroken dient verder gezet te worden. Dit hoeft derhalve niet noodzakelijk te gebeuren door de 

begunstigden/erfgenamen van de activa.  

Een via schenking of krachtens erfrecht verkregen keten van fietsenwinkels kan dus zonder enige 

sanctie worden omgevormd tot een keten van bijvoorbeeld apotheken. 

 

2.4 Conclusie  

 

Uit dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat alle drie de faciliteiten voorwaarden stellen aan de 

ondernemer, onderneming en verkrijger. Ter afsluiting van dit hoofdstuk verwijs ik naar de hierna 

opgenomen figuur waar alle voorwaarden van de drie faciliteiten beknopt in zijn vervat.  

 

 Vrijstelling Vereist 
belang 

bezitstermijn Voortzettingsvereiste 

Nederland 100 % en  
83 % over 

het overige 

5 % 1 of 5 jaar 5 jaar (door verkrijger) 

Duitsland Regel- 
verschonung 

85 %  25 % - 5 jaar 
(door 

verkrijger) 

Mindestlohn 
summe van 
tot 400 % 

Options- 
verschonung 

100 % 25 % - 7 jaar 
(door 

verkrijger) 

Mindestlohn 
summe van 
tot 700 % 

Vlaanderen 0 % bij 
schenking en 
3 % of 7 % bij 

vererving 

50 % of  
30 % 

- 3 jaar. Lopende termijn 
kan overgedragen 

worden en een wijziging 
van de activiteiten is 

mogelijk. 

 

  

                                                           
61 Omzendbrief FB/2012/1 van 20 juli 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2012, par. 
5.1.1, p. 14. 
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3. De Nederlandse faciliteit toegepast op een holdingvennootschap 

3.1 Inleiding 

 

Zoals McDonalds in een advertentie pronkt met de stelling dat de Maestro Burger, met écht Angus 

Beef, the real deal is, is de holdingproblematiek the real deal van deze scriptie. Na de bespreking van 

de hoofdlijnen van de faciliteiten van Nederland, Duitsland en het Vlaamse Gewest in hoofdstuk 2 zal 

in dit hoofdstuk de toepassing van de Nederlandse faciliteit vanuit het perspectief van een 

holdingvennootschap centraal staan. Hierbij zal de nadruk liggen op het wel of niet toe kunnen passen 

van de faciliteit op het belang in de holdingvennootschap. 

 

3.2 Aanmerkelijk belang 

 

Zoals eerder in paragraaf 2.1.3.1 kort aangehaald, is de verkrijging van aandelen die bij de schenker of 

erflater een AB in de zin van afdeling 4.3 Wet IB 2001 vormen één van de mogelijke vormen van 

ondernemingsvermogen waar de BOF op toegepast kan worden. Deze afdeling beslaat de artikelen 4.6 

tot en met 4.11 Wet IB 2001 en heeft als titel aanmerkelijk belang. Hoofdlijn, op grond van art. 4.6 

Wet IB 2001, is dat sprake is van een AB indien de belastingplichtige, al dan niet tezamen met zijn 

partner, direct of indirect:  

I. Voor ten minste 5 % aandeelhouder is van het geplaatste kapitaal; 

II. Rechten heeft om ten minste 5 % van het geplaatste aandelenkapitaal aandelen te kopen; 

III. Winstbewijzen heeft die recht geven op ten minste 5 % van de jaarwinst dan wel ten minste 5 

% van wat bij liquidatie wordt uitgekeerd.62 

Een (direct) AB op grond van de meetrekregeling, art. 4.10 Wet IB 2001, is uitgezonderd voor 

toepassing van de BOF. Een fictief AB ex art. 4.11 Wet IB 2001 en vermogensbestanddelen die door de 

meesleepregeling ex art. 4.9 Wet IB 2001 tot het AB behoren, worden fiscaal wel gefacilieerd. De ratio 

hier achter is dat de wetgever heeft beoogd om slechts belangen die uit een echt AB hebben bestaan, 

te faciliëren.63 Voor toepassing van de BOF is vereist dat de vennootschap waar de schenker of erflater 

een AB in hield een onderneming drijft of een medegerechtigdheid hield als bedoeld in art. 35c lid 1 

sub a of sub b SW 1956. Voor de invulling van het begrip onderneming wordt in de SW 1956 voor zowel 

IB-ondernemingen als (kapitaal)vennootschappen aangesloten bij het ondernemingsbegrip uit de Wet 

IB 2001, welke reeds in paragraaf 2.1.3.1 van deze scriptie behandeld is.64  

 

3.2.1 Beleggingsvermogen en ondernemingsvermogen 

Nadat is vastgesteld dat sprake is van een onderneming als bedoeld in de Wet IB 2001 dient een 

verdere concretisering plaats te vinden. Op grond van de faciliteit wordt namelijk, in beginsel, slechts 

ondernemingsvermogen gefacilieerd en niet (al het) beleggingsvermogen. Voor de bepaling van het 

ondernemingsvermogen kan worden aangesloten bij de vermogensetiketteringsleer zoals we deze 

                                                           
62 S.A. Stevens, “Bedrijfsopvolging civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten”, Den Haag: Sdu Uitgevers 
2005, p. 202-203. 
63 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 10, p. 21. 
64 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 42-43. 
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kennen in de IB-winstsfeer.65 De vermogensetiketteringsleer is door jurisprudentie ontstaan en ook 

verdere invulling aan gegeven. Volgens de Hoge Raad zijn er drie soorten vermogen te onderscheiden: 

I. Verplicht ondernemingsvermogen; 

II. Verplicht privévermogen; en 

III. Keuzevermogen. 

Bij de bepaling van het soort vermogen dient voornamelijk gekeken te worden naar de wil van de 

belastingplichtige. Deze wil wordt zichtbaar door de wijze hoe het vermogensbestanddeel in de 

boekhouding van de belastingplichtige tot uitdrukking is gebracht.66 Met betrekking tot het 

ondernemingsvermogen van kapitaalvennootschappen heeft de wetgever gesteld dat dit, voor de 

toepassing van de BOF, in beginsel steeds wordt meegenomen als ondernemingsvermogen.67 Het is 

echter natuurlijk de vrijheid van de belastingplichtige om het als beleggingsvermogen te kwalificeren. 

 

3.2.2 Toetsing op het niveau van de holdingvennootschap zelf 

Het antwoord op de vraag of de ondernemingstoets plaatsvindt op het niveau van de 

holdingvennootschap zelf is van belang. Indien op het niveau van de holdingvennootschap zelf de 

ondernemingstoets wordt uitgevoerd, kan vaak al snel geconcludeerd worden dat geen materiële 

onderneming gedreven wordt. Ondanks dat het mogelijk is dat alle andere vennootschappen actief 

zijn, zou de BOF niet toegepast kunnen worden op het belang in de holdingvennootschap doordat deze 

zelf geen onderneming drijft. Het antwoord op deze vraag is zeer bepalend omdat het in de praktijk 

namelijk gebruikelijk is dat de structurering van een onderneming gepaard gaat met een 

holdingvennootschap en één of meerdere (100 %) werkmaatschappijen.68 De doelstelling van de 

wetgever is om de verkrijging van een direct aanmerkelijk belang en een indirect aanmerkelijk belang 

zoveel mogelijk gelijk te behandelen.69 Om hierin te voorzien, en om recht te doen aan de economische 

realiteit, heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat een zogenoemd indirect belang in een lichaam, 

die een onderneming drijft, kan kwalificeren. De ondernemingstoets wordt dus als het ware verlegd 

naar de indirect gehouden onderneming. De wijze van fiscale structurering is dus irrelevant voor de 

toepassing van de BOF.70  

De zogenoemde toerekeningsbepalingen van art. 4.17a lid 5 Wet IB 2001 en art. 35c lid 5 SW 1956 zijn 

met dit doel in de wet opgenomen. De toerekeningsbepaling van art. 35c lid 5 SW 1956 geldt, kort 

gezegd, voor twee situaties: indien sprake is van een indirect aanmerkelijk belang, of indien sprake is 

van een verwaterd indirect belang van minder dan 5 %, maar ten minste 0,5 % die bij de 

rechtsvoorganger als indirect aanmerkelijk belang kwalificeerde. Deze beide situaties worden hierna 

nader toegelicht.  

 

                                                           
65 M.J. Hoogeveen, “Schenken en vererven van ondernemingsvermogen”, FED Fiscale Brochures, Deventer: 
Kluwer 2004. 
66 I.J.F.A. Van Vijfeijken, “De gewijzigde Successiewet m.i.v. 1 januari 2010”, Tilburg: BDO Private Wealth Tax 
Fund, p. 61. 
67Kamerstukken II, vergaderjaar 2008- 2009, 31930, nr. 9, p. 96.  
68 M.J. Hoogeveen, “Schenken en vererven van ondernemingsvermogen”, FED Fiscale Brochures, Deventer: 
Kluwer 2004, p. 213. Zie ook P.G.H. Albert, “Indirect aanmerkelijk belang en BOR”, WFR 2017/121, p. 1. 
69 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 45. 
70 A.M.A. de Beer, “Holdingstructuren en de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1056 (na het besluit 
van 10 oktober 2007, nr. cpp2007/383m)”, WFR 2007/1251. 
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3.3 Indirect aanmerkelijk belang 

Op grond van art. 35c lid 5 SW 1956 worden de bezittingen en schulden van een direct of indirect 

gehouden aanmerkelijk belang, als bedoeld in afdeling 4.3 van de Wet IB 2001, toegerekend aan de 

holdingvennootschap.  

Nadat de activiteiten, bezittingen en schulden van de werkmaatschappij zijn toegerekend aan de 

holdingvennootschap, wordt op basis van de balans – na toerekening – beoordeeld of de 

holdingvennootschap een onderneming drijft en, indien deze vraag bevestigend beantwoord wordt, 

welke vermogensbestanddelen toerekenbaar zijn aan de onderneming.71 De ondernemingsactiviteiten 

van de werkmaatschappij(en) worden dus als het ware naar het niveau van de holdingvennootschap 

getrokken, waardoor de holdingvennootschap bij fictie een onderneming drijft, waardoor de BOF van 

toepassing kan zijn op de aandelen in de holdingvennootschap. 

Ik zal de situatie waar deze bepaling op ziet kort toelichten aan de hand van de 

structuurschets hiernaast. In deze structuur is sprake van een natuurlijk persoon 

X, die een 100 %-belang heeft in een holdingvennootschap. De 

holdingvennootschap ontplooit zelf geen actieve ondernemingsactiviteiten, maar 

de indirect gehouden werkmaatschappij doet dit wel. Indien art. 35c lid 5 SW 1956 

niet ingevoerd zou zijn, zou de BOF niet van toepassing zijn indien het belang van 

X in Holding (en daarmee het belang van Holding in Werkmij) middels schenking 

of vererving over zou gaan. Er is dan namelijk niet voldaan aan het vereiste dat 

sprake is van een materiële onderneming op het niveau van de 

holdingvennootschap. Art. 35c lid 5 SW 1956 regelt dat indien X een AB heeft in 

Holding en direct of indirect een AB heeft in Werkmij, de bezittingen en schulden 

van Werkmij worden toegerekend aan Holding. Gevolg hiervan is dat de materiële 

onderneming die Werkmij drijft, wordt toegerekend aan Holding en daardoor voor toepassing van de 

BOF een materiële onderneming wordt gedreven door Holding. Doordat een (toegerekende) materiële 

onderneming wordt gedreven, kan het belang van X in Holding middels schenking of vererving, met 

toepassing van de BOF, overgaan. 

Albert stelt, mijns inziens terecht, dat de aanwezigheid van een indirect aanmerkelijk belang in 

holdingstructuren het toegangspoortje vormt tot de BOR.72 Zonder een actieve holdingvennootschap 

zou de faciliteit anders immers niet toegepast kunnen worden.  

In de oude regeling werd als aanvullende voorwaarde vereist dat de holdingvennootschap (mede) het 

beleid van de werkmaatschappij moest kunnen bepalen.73 Het was lange tijd onzeker hoe deze 

beleidseis ingevuld moest worden. In een besluit heeft de staatssecretaris geprobeerd om de 

onzekerheden met betrekking tot dit vereiste weg te nemen door te stellen dat wordt geacht dat hier 

aan voldaan is indien:  

De holdingvennootschap op het tijdstip van het overlijden of de schenking en gedurende de 

voortzettingsperiode: 

1. onmiddellijk of middellijk ten minste 50 % bezit van het nominaal geplaatste kapitaal 

van de deelneming; of 

                                                           
71 Dit volgt uit het samenspel tussen art. 35c lid 1 sub c en lid 5 SW 1956. 
72 P.G.H. Albert, “Indirect aanmerkelijk belang en BOR”, WFR 2017/121, p. 4. 
73 Art. 7a lid 2 Uitv. Reg. SW 1956 (oud). 
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2. (mede) het bestuur voert over de deelneming.74 

Van Vijfeijken en Te Niet merkten toen al op dat deze beleidseis verkeerd werd toegepast en een 

criterium was geworden om te beantwoorden of een holdingvennootschap een onderneming drijft, 

terwijl de beleidseis juist bedoeld was om tot toerekening van de activiteiten te komen.75 Daarnaast 

zorgde de beleidseis niet alleen voor onduidelijkheid, maar ook voor een ongelijke behandeling tussen 

direct en indirect gehouden belangen.76 Bij direct gehouden belangen werd namelijk de beleidseis in 

zijn geheel niet vereist. De beleidseis is uiteindelijk, gelukkig, komen te vervallen en het vereiste van 

een direct of indirect van belang van 5 % in de werkmaatschappij is ervoor in de plaats gekomen.77  

  

3.3.1 De methodiek om vast te stellen of sprake is van een indirect AB 

De vaststelling of sprake is van een AB geschiedt aan de hand van het geplaatste aandelenkapitaal. 

Echter, bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een indirect AB is in de literatuur 

onduidelijkheid over aan de hand van welke methode deze beoordeling plaats dient te vinden. In de 

praktijk wordt vaak, net als bij de bepaling of sprake is van een direct AB, de (mathematische) 

kapitaalbenadering gehanteerd, waarbij het geplaatste aandelenkapitaal centraal staat. Door 

Hoogeveen en Lindenhof zijn recentelijk de probleempunten die zich in dit perspectief voordoen zeer 

treffend uiteengezet, waarbij uiteindelijk is geconcludeerd dat de tekst van de wet noch de 

wetsgeschiedenis ruimte biedt om bij een indirect AB een ander criterium dan het geplaatste 

aandelenkapitaal te hanteren.78 Er is in de literatuur echter geen eenduidigheid over dit punt. Zo is 

eerder door Albert betoogd dat de winstgerechtigdheid centraal zou moeten staan bij de bepaling of 

sprake is van een AB.79 Van der Kroon is juist van mening dat de waarde in het economische verkeer 

gehanteerd dient te worden voor de bepaling of sprake is van en AB.80 Geconcludeerd kan worden dat 

iedere maatstaf heeft zowel voor- als nadelen heeft. Het hanteren van het geplaatste aandelenkapitaal 

kan bijvoorbeeld met zich meebrengen dat een belastingplichtige uiteindelijk 5 % of meer in een 

vennootschap bezit, maar dat dit niet als een AB wordt aangemerkt. 81 Ter verduidelijking van de 

bedoelde situatie verwijs ik naar de figuur hierna.82 

                                                           
74 Besluit van 10 oktober 2007, nr. CPP2007/383M, NTFR 2007/2136, onderdeel 4.1. 
75 I.J.F.A. van Vijfeijken en H.A.J.P. te Niet, “De houdstervennootschap en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de 
Successiewet 1956”, WFR 2005/1693, par. 3.1. Zie tevens Besluit van 10 oktober 2007, nr. CPP2007/383M, 
NTFR  2007/2136, onderdeel 4. 
76 H.J. Schut, “Aanbevelingen tot aanpassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956”, WFR 
2007/327. 
77 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 3, p.45. 
78 M.J. Hoogeveen en R.C.G. Lindenhof, “Toerekenen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten per 1 juli 2016”, 
MBB 2017/10-03, p. 8 en 19. 
79 P.G.H. Albert, “Indirect aanmerkelijk belang en BOR”, WFR 2017/121, p. 9. Albert verwijst naar de 
parlementaire geschiedenis bij wetsvoorstel 24 761, waarin werd gesteld dat een belang als middellijk 
gekwalificeerd wordt in alle gevallen waarin een natuurlijk persoon economisch bezien een belang van ten 
minste vijf percent (...) heeft. De frase economisch bezien duidt volgens hem op winstgerechtigdheid. 
80 M.G.H. Van der Kroon, “Bedrijfsopvolging met preferente aandelen en indirecte aandelenbelangen”, WFR 
2012/1110, p. 9. 
81 J. Ganzeveld, “Indirect aanmerkelijk belang: toe aan revisie?”, NTFR 2013/2431, p. 3. 
82 Ik ontleen het gegeven voorbeeld aan J. Ganzeveld, “Indirect aanmerkelijk belang: toe aan revisie?”, NTFR 
2013/2431. 
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Ondanks dat in de situatie hiernaast sprake is van uiteindelijk 

indirect belang van meer dan 5 % (namelijk 13,99 %) in de 

Werkmaatschappij, kwalificeert het aandelenbelang in de 

Werkmaatschappij niet als een indirect AB in de zin van art. 4.6 

Wet IB 2001. Dit komt door de overweging in de parlementaire 

geschiedenis dat via een ander lichaam gehouden aandelen 

slechts meetellen indien de belastingplichtige een AB heeft in dat 

andere lichaam.83 Hoogeveen en Lindenhof constateren dat 

sindsdien de wet gewijzigd is, maar er inhoudelijk geen wijzigingen 

hebben plaatsgevonden.84 Geconcludeerd kan dus worden dat 

indien sprake is van een structurering zoals in de figuur hiernaast, 

dit niet tot de kwalificatie van een AB leidt. Derhalve kan de BOF 

niet toegepast worden, ondanks dat objectief sprake is van een 

AB. 

Voortbordurend op deze parlementaire overweging kan gedacht worden aan de situatie waarbij 

natuurlijk persoon X een 100 % belang in een holdingvennootschap heeft, welke op haar beurt een 

belang van 3 % in een Werkmaatschappij heeft. Daarnaast heeft X ook een direct belang van 4 % in 

de Werkmaatschappij.85 Op grond van de wetstekst van art. 4.6 Wet IB 2001 heeft X een indirect AB 

in de Werkmaatschappij van 7 %. Indien we dit vergelijken met de hiervoor geschetste situatie kan 

geconcludeerd worden dat dit een vreemde conclusie is omdat er geen sprake is van een belang in 

de Werkmaatschappij dat 5 % of meer is. Slechts het indirecte en directe aandelenbelang in de 

Werkmaatschappij samen levert een AB op, terwijl dat niet het geval was in het voorbeeld hiervoor.  

Geconcludeerd kan worden dat de maatstaf die gehanteerd dient te worden in sommige situaties 

vreemd uitwerkt en ook in strijd is met de ratio van de BOF: het faciliëren van reële 

bedrijfsopvolgingen. Met Hoogeveen en Lindenhof ben ik van mening dat indien een andere 

maatstaf dan het geplaatste aandelenkapitaal gehanteerd dient te worden, de wetgever aan zet is 

om hierin te voorzien.86 

 

3.3.2 De verwateringsregeling 

Tot op dit moment heeft het indirecte AB van art. 35c lid 5 sub a SW 1956 centraal gestaan. Echter, 

een indirect aandelenbezit kan ook door een verwatering aan de top van de onderneming door de 

grens van 5 % zakken.87 Zonder bijzondere bepaling zou dit als gevolg hebben dat aandeelhouders, 

door een wijziging in de privé-situatie, niet meer voor de faciliteit in aanmerking komen.88 Na een 

                                                           
83 Kamerstukken II, vergaderjaar 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 44-45 en Kamerstukken I, vergaderjaar 1996-1997, 
24 761, nr. 62b, p. 5. 
84 M.J. Hoogeveen en R.C.G. Lindenhof, “Toerekenen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten per 1 juli 2016”, 
MBB 2017/10-03, p. 5. 
85 Ik ontleen het gegeven voorbeeld aan 24 761, nr. 62b, p. 5. 
85 M.J. Hoogeveen en R.C.G. Lindenhof, “Toerekenen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten per 1 juli 2016”, 
MBB 2017/10-03. 
86 M.J. Hoogeveen en R.C.G. Lindenhof, “Toerekenen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten per 1 juli 2016”, 
MBB 2017/10-03, p. 19. 
87 D. Fluijt, “De BOR: indirecte aandachtspunten, direct oppassen!”, KWEP 2016/29, par. 5. 
88 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 16, p. 12. 
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signaal uit de praktijk dat dit zou leiden tot grote problemen heeft de wetgever de 

verwateringsregeling uit art. 35c lid 5 sub b onder 2 SW 1956 in het leven geroepen.89  

Dit artikel is vergelijkbaar met de aflopende deelnemingsvrijstelling uit art. 13 lid 16 Wet Vpb 1969, op 

grond waarvan onder omstandigheden een belang kan blijven kwalificeren voor toepassing van de 

faciliteit. Om de BOF toe te kunnen passen op een verwaterd belang wordt vereist dat het belang: 

I. kleiner is dan 5 %, maar groter dan 0,5 %; 

II. bij één van zijn rechtsvoorgangers krachtens erfrecht, huwelijksvermogensrecht of schenking 

een indirect AB heeft gevormd; 

III. uitsluitend is verwaterd door vererving, overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of 

schenking; en 

IV. direct voorafgaand aan de verwatering een onderneming dreef of een medegerechtigdheid 

hield als bedoeld in lid 1 sub c.90 

Door het vereiste dat sprake dient te zijn van het drijven van een onderneming wordt bereikt dat 

aangenomen kan worden dat vóór het moment van verwatering sprake was van 

ondernemingsvermogen. De ratio hierachter is dat slechts reële bedrijfsopvolgingen gefacilieerd 

dienen te worden, wat de facto bereikt wordt indien voor het moment van verwatering sprake was 

van het drijven van een onderneming. Gezien de ratio van de BOF (dat slechts reële 

bedrijfsopvolgingen gefacilieerd worden) is deze bepaling begrijpelijk. 

 

3.3.2.1 ‘Uitsluitend’ verwaterd 

Een vraag die bij verwaterde belangen een grote rol speelt, is hoe het woord ‘uitsluitend’ gelezen dient 

te worden. Met Hoogeveen en Lindenhof ben ik van mening dat verwateringen voorafgaand aan het 

zakken door de 5 %-grens een andere oorzaak kunnen hebben dan krachtens erfrecht, 

huwelijksvermogensrecht of schenking. Echter, ik ben wel van mening dat verwateringen waardoor 

het percentage onder de grens van 5 % zakt, of verwateringen nadat door de 5 %-grens is gezakt, wel 

krachtens erfrecht, huwelijksvermogensrecht of schenking plaats moeten vinden om te voldoen aan 

de vereisten van art. 35c lid 5 sub b onder 2 SW 1956. Zoals Hoogeveen en Lindenhof treffend 

verwoorden zijn hierbij situaties denkbaar waarbij erfgenamen ‘geluk’ kunnen hebben omdat erflater 

vóór de uitgifte van aandelen is overleden (waardoor sprake was van een percentage van 5 % of meer) 

en andere erfgenamen ‘pech’ omdat erflater na de uitgifte van aandelen is overleden (waardoor sprake 

was van een percentage van onder de 5 %).91  

 

3.3.2.2 De faciliëring van indirecte belangen tussen de 0,5 % en 5 % 

Met het oog op de ratio van de faciliteit kan de vraag gesteld worden waarom sprake is van een 

ondergrens van 0,5 %. Wetstechnisch is het mogelijk dat een belang onder de 0,5 % grens zakt, ondanks 

dat geen sprake is van een misbruiksituatie, wat als gevolg heeft dat de faciliteit niet toegepast kan 

worden.  

                                                           
89 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 31 930, nr. 16, p. 12. 
90 M.M.J. Schuurman-van Nifterik, “Toepassing van de BOR mogelijk op minderheidsbelangen”, PE-Tijdschrift 
voor de bedrijfsopvolging, nr. 1, januari 2017, p. 14-20. 
91 M.J. Hoogeveen en R.C.G. Lindenhof, “Toerekenen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten per 1 juli 2016”, 
MBB 2017/10-03, p. 17. 
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Tevens kan vanuit een andere invalshoek ook betoogd worden dat het juist vreemd is om indirecte 

belangen die kleiner dan 5 % zijn te laten kwalificeren. De doelstelling van de wetgever is om de 

continuïteit van bedrijven bij een reële bedrijfsopvolging niet in gevaar te brengen. De vraag die in dit 

licht gesteld kan worden is of een onderneming wel in gevaar zou kunnen komen indien over een 

dergelijk klein belang belasting verschuldigd is.92 Met het oog op de ratio van de regeling stelt De 

Wijkerslooth-Lhoëst dat een heel ander doel wordt gediend, namelijk het in de familie houden van 

familie ondernemingen.93  

Als laatste wringt het dat de faciliteit ertoe ziet om indirecte belangen van minder dan 5 % en minimaal 

0,5 % te laten kwalificeren, terwijl er geen soortgelijke bepaling is voor directe belangen van minder 

dan 5 % en minimaal 0,5 %. Ik ben het eens met Hoogeveen en Lindenhof dat de wetgever, vanuit het 

perspectief van rechtsvormneutraliteit, een keuze dient te maken om of zowel directe als indirecte 

belangen van minder dan 5 % en minimaal 0,5 % te faciliëren, of beide niet. Met het oog op de ratio 

van de faciliteit ben ik van mening dat deze beslissing naar de kant van het faciliëren van zowel directe 

als indirecte belangen van minder dan 5 % en minimaal 0,5 % uit zou moeten slaan.  

 

3.3.3  Hoge Raad 22 april 2016 

Zoals reeds in de inleiding kort aangestipt heeft de Hoge Raad op 22 april 2016 

uitspraak gedaan op een casus waar art. 35c lid 5 SW en de 

vermogensetiketteringsleer centraal in staan. De casus was als volgt:  

Belanghebbende (X) verkreeg na overlijden van erflater aandelen in een 

holdingvennootschap, BV, ter grootte van 6,89 %. B BV houdt meerdere 

belangen in diverse actieve vennootschappen verspreid over de hele wereld. 

Een van deze deelnemingen betreft een belang van 70,6 % in D Ltd. In geschil 

was of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing is p het door de BV 

gehouden belang in D Ltd. Ter verduidelijking is de structurering van 

voornoemde casus hiernaast weergegeven.  

Een eerste blik op bovenstaande casus zou kunnen leiden tot de gedachte dat 

sprake is van een indirect aanmerkelijk belang van 6,89 %. Probleem is echter 

dat tot het bezit van X geen 100 %-belang in de holdingvennootschap 

behoort. De som van beide belangen (6,89 % * 70,6 %) levert slechts een belang van 4,89 % op, 

waardoor geen sprake is van een belang van 5 % of meer in D Ltd.  

Het gerechtshof Den Haag overwoog eerder in deze zaak dat slechts aan de toerekening toegekomen 

wordt indien voldaan is aan de voorwaarden van art. 35c lid 5 sub a of b SW 1956. Er wordt kortom 

vereist dat sprake is van een indirect AB of van een AB dat is verwaterd. Het Hof concludeert vervolgens 

dat in casu niet voldaan is aan de voorwaarden van art. 35c lid 5 SW 1956, waardoor toerekening van 

de bezittingen en schulden aan de holdingvennootschap achterwege blijft en dus ook niet aan de 

vermogensetikettering toegekomen wordt. 

In de literatuur werd al snel het oordeel geveld dat het oordeel van het Hof, zowel op basis van doel 

en strekking van de BOF als op basis van de systematiek van de wet, niet juist is. Het kwam dus ook 

                                                           
92 Rijkers, “Cursus Belastingrecht IB”, IB.4.8.1.C.g, I.J.F.A. van Vijfeijken, “De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in het 
licht van het gelijkheidsbeginsel”, in: Principieel belastingrecht: Liber Amoricum Richard Happé, Wolf Legal 
Publishers, Nijmegen 2011. 
93 S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst, “De nieuwe bedrijfsopvolgingsregeling: Vragen, antwoorden en nieuwe 
vragen”, WPNR, 2010/6841, p. 5. 
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niet als donderslag bij heldere hemel toen de Hoge Raad op 22 april 2016, BNB 2016/167, anders 

oordeelde over bovenstaande casus dan het Hof had gedaan. Net als het Hof komt de Hoge Raad tot 

het oordeel dat art. 35c lid 5 sub a of b SW 1956 niet van toepassing is. In overeenstemming met de 

rechtbank is de Hoge Raad van mening dat overgegaan dient te worden op een beoordeling alsof de 

BV en IB-onderneming zou drijven.94 Het gevolg hiervan is dat het belang als het ware op de balans van 

de BV blijft staan, waardoor de regels van de vermogensetiketteringsleer toegepast kunnen en dienen 

te worden. Omdat in casu de activiteiten van D Ltd. in het verlengde van de holdingvennootschap 

liggen, wordt de materiële onderneming van D Ltd. toegerekend aan de holdingvennootschap.95 Het 

gevolg hiervan is dat het belang kwalificeert als ondernemingsvermogen, waardoor de BOF op het 

belang van 4,86 % toegepast kan worden.96  

 

3.3.4 Wetswijziging na Hoge Raad 22 april 2016 

Vóór de wetswijziging naar aanleiding van HR 22 april 2016 was de vermogensetiketteringsleer van 

groot belang bij het bepalen of sprake was van ondernemingsvermogen, privévermogen of 

keuzevermogen. Gesteld kan worden dat indien sprake is van blijvend overtollige kasgelden die geen 

functie in de onderneming vormen, de facto sprake is van een belegging welke tot het verplichte 

privévermogen behoren.97 In het verlengde hiervan kan geconcludeerd worden dat het uitgangspunt 

is dat een aandelenbelang als belegging kwalificeert. Tevens is in de parlementaire geschiedenis 

gesteld dat het in strijd met de ratio van de BOF is om beleggingen te faciliëren.98 Aandelenbelangen 

in actieve vennootschappen die door een holdingvennootschap worden gehouden kunnen derhalve in 

de regel niet als ondernemingsvermogen kwalificeren. Slechts indien de holdingvennootschap zelf een 

(materiële) onderneming dreef konden de aandelenbelangen van de vennootschappen die in het 

verlengde liggen van de holdingvennootschap op grond van de vermogensetiketteringsleer als 

ondernemingsvermogen worden aangemerkt. Dit was van cruciaal belang, aangezien door toepassing 

van de vermogensetiketteringsleer de BOF (toch) van toepassing kon zijn op het aandelenbelang.  

Volgens de wetgever was de uitspraak een onbedoelde verruiming van de faciliteit en zou het tot een 

budgettair gat van enkele tientallen miljoenen op jaarbasis leiden.99 De wetswijziging die met 

terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 is ingevoerd betreft de opname van een nieuw lid in art. 35c lid 

6 welke het volgende stelt: 

Tot het vermogen van de onderneming, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, onder 1, wordt niet 

gerekend een belang in een ander lichaam. 

Het gevolg van de codificatie van dit lid is dat een indirect belang dat kleiner is dan 5 %, en dus niet 

kwalificeert op grond van art. 35c lid 5 SW 1956, niet kan kwalificeren als ondernemingsvermogen om 

de BOF op toe te kunnen passen.100  

                                                           
94 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 96. 
95 P.G.H. Albert, “Indirect aanmerkelijk belang en BOR”, WFR 2017/121, p. 3-4. 
96 N.C.G. Gubbels, “Met een kanon op een mug schieten”, WFR 2016/142, p. 1. 
97 HR 25 mei 1977, nr. 18 294, ECLI:NL:HR:1977:AX3819, BNB 1977/251. 
98 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 43. 
99 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/06/30/wettekst-reparatie-
bedrijfsopvolgingsregeling-bor-en-memorie-van-toelichting, “Wettekst reparatie bedrijfsopvolgingsregeling en 
Memorie van Toelichting”, 1 juli 2016, p. 3. 
100 Redactie NTFR, “Kabinet repareert gevolgen voor BOR en doorschuifregeling van het arrest Hoge Raad van 
22 april 2016”, NTFR 2016/1727. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/06/30/wettekst-reparatie-bedrijfsopvolgingsregeling-bor-en-memorie-van-toelichting
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/06/30/wettekst-reparatie-bedrijfsopvolgingsregeling-bor-en-memorie-van-toelichting


Pagina 34 van 74 
 

3.4 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk zijn tot nu toe verschillende probleempunten behandeld met betrekking tot de 

toepassing van de BOF op holdingvennootschappen. Het meest markante probleempunt is mijns 

inziens de wetswijziging naar aanleiding van HR 22 april 2016, op grond waarvan een belang van een 

holdingvennootschap in een ander lichaam nooit tot het kwalificerende ondernemingsvermogen kan 

behoren.101 Een tragisch gevolg hiervan is namelijk dat vermogensbestanddelen die op grond van de 

vermogensetiketteringsleer tot het ondernemingsvermogen behoren toch uitgesloten zijn van 

toepassing van de BOF. Het markante hieraan is dat liquide middelen onder bepaalde omstandigheden 

als ondernemingsvermogen kunnen kwalificeren, maar indien de liquide middelen in een entiteit 

worden gestopt, dit uitgesloten kan zijn van toepassing van de BOF.  

 

 

  

                                                           
101 M.J. Hoogeveen, “Kroniek: de rechter en de BOR”, Het Register, 2017, nr. 4, p. 30. 
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4. De Duitse faciliteit toegepast op een holdingvennootschap 

4.1 Inleiding 

 

Nadat eerder in deze scriptie de hoofdlijnen van de Duitse faciliteit uitgestippeld zijn, zal in dit 

hoofdstuk de toepassing van de faciliteit vanuit het perspectief van de holdingvennootschap nader 

geanalyseerd worden. Hierbij zal de nadruk liggen op het wel of niet toe kunnen passen van de faciliteit 

op het belang in de holdingvennootschap. 

 

4.2 Familieondernemingen 

Met de doorvoering van de Erbschaftsteuerreform 2016 zijn enkele faciliteiten in het leven geroepen 

welke zeer gunstig uitwerken voor familieondernemingen. In deze paragraaf zullen deze faciliteiten 

voor familieondernemingen nader worden toegelicht. 

 

4.2.1 De Vorwegabschlag 

De zogenoemde Vorwegabschlag is gecodificeerd in §13a lid 9. Vanwege de werking van de faciliteit is 

dit een passende naam. De faciliteit heeft namelijk als functie dat, indien aan bepaalde voorwaarden 

wordt voldaan, er vóór het moment dat de verschuldigde belasting wordt bepaald, maximaal 30 % van 

de waarde van de onderneming afgetrokken wordt van de totale verkrijging. Dit heeft als gevolg dat 

de belastbare verkrijging afneemt, waardoor het mogelijk is om een hoger bedrag via een schenking 

of vererving te verkrijgen zonder dat dit negatieve effecten heeft voor de (hoogte van de) vrijstelling 

en de verschuldigde belasting.  

Hoofdvoorwaarden die voor deze faciliteit geldt is dat het desbetreffende vermogen dat in mindering 

wordt gebracht minimaal twee jaar in de onderneming aanwezig dient te zijn en ook voor de komende 

twintig jaar in de onderneming dient te blijven.102 Niet alleen worden er eisen gesteld aan de 

bezitstermijn van de vermogensbestanddelen, ook wordt vereist dat tussen de eigenaren van de 

onderneming een overeenkomst wordt opgesteld. In deze overeenkomst dient bepaald te worden dat:  

1) Maximaal 37,5 % van de belastbare winst onttrokken mag worden uit de onderneming; 

2) Het belang in de onderneming niet aan gelieerde ondernemingen, bekenden of 

familieondernemingen over mag worden overgedragen; en 

3) Indien een ontslagvergoeding of eindafrekening plaatsvindt, deze lager zal zijn dan de 

marktwaarde van het belang in de onderneming. De hoogte van deze vergoeding kan per geval 

worden vastgesteld.  

Indien aan deze cumulatieve eisen voldaan wordt, en de feitelijke omstandigheden dit niet 

weerspreken, wordt een percentuele vermindering verleend over het verkregen 

ondernemingsvermogen. Deze percentuele vermindering is gelijk aan de overeengekomen lagere 

ontslagvergoeding in punt 3, met een maximum van 30 %.  

 

 

                                                           
102 §13a lid. 9 ErbStG.  
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4.2.2 De waardering van de onderneming 

Naast de Vorwegabschlag is er nog een bijzondere wettelijke bepaling op grond waarvan de waarde 

van de onderneming wordt vastgesteld. De Duitse Bewertungsgesetz (hierna: BewG) schrijft de 

methodiek van de bepaling van de waarde in het economische verkeer van verschillende soorten activa 

voor. Met betrekking tot waardepapieren en aandelen schrijft §11 BewG voor dat de hoofdregel is dat 

de waardering dient te geschieden aan de hand van de gemiddelde marktwaarde, gebaseerd op de 

laatst genoteerde koers. Dit voorschrift voldoet voor grote ondernemingen waarvan een 

aandelenkoers beschikbaar is indien één of meerdere vennootschappen beursgenoteerd zijn. Aan de 

hand van de koersprijs kan zo redelijk gemakkelijk de waarde van de onderneming vastgesteld worden. 

Echter, bij familiebedrijven wordt een beursgang vaak vermeden, aangezien het doel is om de 

onderneming binnen de familie te houden en de aandelen derhalve niet te verhandelen op de markt.  

Met betrekking tot deze gevallen schrijft §11 lid 2 BewG voor dat de waardering dient te geschieden 

aan de hand van de waarderingsregels van §199 tot en met §203 BewG.103 Deze waarderingsregels 

houden kort gezegd in dat het gemiddelde van de winst na belasting van de laatste drie jaren 

vermenigvuldigd dient te worden met de zogenoemde Kapitalisierungsfaktor. Deze factor is een 

wettelijk vastgestelde factor welke ieder jaar opnieuw vastgesteld wordt. De huidige 

Kapitalisierungsfaktor is 13,75, terwijl deze in 2015 en 2016 nog dicht tegen de achttien aan lag. Het 

effect van deze factor is dat hoe lager deze is, hoe meer de waarde van de verkrijging krachtens 

erfrecht of middels schenking de facto afneemt, wat als gevolg heeft dat de verschuldigde belasting 

afneemt. Indien de factor stijgt zal tevens de waardering van de onderneming stijgen, wat met zich 

mee brengt dat de verschuldigde belasting stijgt. Ik zal een kort voorbeeld geven om zowel de werking 

ervan te verduidelijken als de tendens van deze factor in kaart te brengen:104 

Jaar 2014 2015 2016 2017 

Winst na belasting 7 7 7 7 

Wettelijke 
Kapitalisierungsfaktor 

14,1043 18,2149 17,8571 13,75 

Waardering 
onderneming 

98,7 127,5  125 96,25 

Verschil met 
voorgaand jaar 

 +28,8 (29,179 %) -2,5 (-1,961 %) -29,75 (-23 %) 

 

Uit dit voorbeeld valt af te leiden dat de invloed van een lagere Kapitalisierungsfaktor van cruciaal 

belang is voor de bepaling van de waarde van de onderneming. Uitgaande van de situatie waarin de 

economie op grote lijnen hetzelfde is gebleven, zoals in de jaren 2016 en 2017, is het effect van de 

duidelijk aan te wijzen. Indien een beursgenoteerde onderneming krachtens erfrecht of middels 

schenking overgedragen wordt, zal belasting verschuldigd zijn over de gemiddelde koerswaarde van 

de aandelen, welke in 2016 en 2017 hetzelfde is gebleven. Bij een familiebedrijf, waar geen 

aandelenkoers beschikbaar is, wordt de waarde vastgesteld aan de hand van voorgaande methode. 

Dit heeft als gevolg dat tussen 2016 en 2017 de verkrijging maar liefst 23 % lager wordt gewaardeerd.  

                                                           
103 De titel van deze afdeling in de BewG luidt namelijk nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften und 
Betriebsvermögen. 
104 De cijfers die gebruikt zijn in dit voorbeeld zijn ontleend aan N. Herber, “BMF legt Kapitalisierungsfaktor für 
das Jahr 2016 fest”, https://www.noerr.com/de/newsroom/News/bmf-legt-kapitalisierungsfaktor-fuer-das-
jahr-2016-fest.aspx.  

https://www.noerr.com/de/newsroom/News/bmf-legt-kapitalisierungsfaktor-fuer-das-jahr-2016-fest.aspx
https://www.noerr.com/de/newsroom/News/bmf-legt-kapitalisierungsfaktor-fuer-das-jahr-2016-fest.aspx
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4.2.2.1 De waardering van een reeks verkrijgingen 

In paragraaf 2.2.3.1 is kort aangestipt dat op grond van de Duitse faciliteit de vrijstelling deels wordt 

teruggenomen indien in een tijdsperiode van tien jaar meer wordt verkregen dan € 26 miljoen. 

Opmerkelijk aan de wettekst dat er geen duidelijkheid wordt gegeven over de wijze waarop eerdere 

verkrijgingen gewaardeerd dienen te worden. Stel er wordt bijvoorbeeld in jaar één een bedrag van                         

€ 25 miljoen verkregen, dan is onduidelijk of dit bedrag met een bepaalde rente of factor 

vermenigvuldigd dient te worden. Het belang van het antwoord op deze vraag kan van groot belang 

zijn, aangezien dit het verschil kan maken tussen het wel of niet gedeeltelijk terugbetalen van de 

verleende vrijstelling. 

Ondanks dat er geen duidelijkheid is gegeven door de wetgever lijkt mij dat aansluiting gezocht zou 

kunnen worden bij het rentepercentage dat bijgeschreven wordt op belastingschulden. In de Duitse 

wetgeving is deze bepaling gecodificeerd in §24 ErbStG. Op grond van dit artikel dient rekening te 

worden gehouden met een rentepercentage van 5,5 %. Aangezien dit percentage tevens in lijn is met 

de opslag die gehanteerd wordt voor de waardering van liquide middelen uit § 15 BewG dient mijns 

inziens een rentepercentage van 5,5 % gehanteerd te worden.  

 

4.2.3 Familiebedrijven in schril contrast met grote ondernemingen? 

Met de huidige faciliteit wordt, mijns inziens, een groot gat geslagen tussen de behandeling van grote, 

beursgenoteerde ondernemingen enerzijds en familiebedrijven anderzijds. Zoals in paragraaf 4.2.1 

reeds uiteengezet is, kan een tussen de eigenaren van de onderneming gesloten overeenkomst ervoor 

zorgen dat de belastbare waarde van de onderneming wordt verminderd. Een gevolg hiervan is dat er 

een kleinere belastbare verkrijging is, waardoor de (mogelijk) verschuldigde belasting afneemt. Het 

sluiten van desbetreffende overeenkomst is vaak slechts een realistisch scenario voor familiebedrijven, 

grotendeels omdat het door alle eigenaren getekend dient te worden en investeerders vaak niet 

happig zijn op het vrijwillig genoegen nemen met minder dan de marktwaarde.105  

Daarnaast is er de waarderingsmethodiek die in de vorige paragraaf aan bod gekomen. Geconcludeerd 

kan worden dat, afhankelijk van de feiten en omstandigheden, familiebedrijven baat hebben bij een 

lage wettelijk vastgestelde Kapitalisierungsfaktor, zoals in 2017 het geval is. Grote (beursgenoteerde) 

ondernemingen hebben hier geen profijt van en voor die gevallen wordt de belastbare verkrijging 

vastgesteld op grond van de gemiddelde beurskoers van de aandelen.  

Als laatste, en samenhangend met de Kapitalisierungsfaktor, is er de Verschonungsabschlag, op grond 

waarvan de vrijstelling (85 % of 100 %) met een procentpunt daalt voor iedere € 750.000 die meer 

wordt verkregen dan € 26 miljoen. Zoals in de vorige paragraaf uiteengezet zal een lagere 

Kapitalisierungsfaktor voor een lagere belastbare verkrijging zorgen bij familieondernemingen. Tevens 

zal, indien de verkrijging groter is dan 26 miljoen, een lagere factor er ook voor zorgen dat de vrijstelling 

met minder procent wordt verminderd.  

 

4.3 Toerekening bij holdingvennootschappen 

 

Voordat de Duitse faciliteit gewijzigd was werd bij een gelaagde vennootschappelijke structuur slechts 

getoetst of het aandeel Verwaltungsvermögen in de dochtermaatschappij niet groter was dan het 

                                                           
105 Ik doel hier op de derde vereiste van de Vorwegabschlag, zoals uiteengezet in paragraaf 4.2.1. 
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Begünstigtes Vermögen. Dit hield de facto in dat het Verwaltungsvermögen niet groter mocht zijn dan 

50 % van de waarde in het economische verkeer van het aandelenbelang.106 Indien voldaan werd aan 

deze toets, zou het volledige aandelenbelang gefacilieerd worden. Dit is met invoering van de 

Erbschaftsteuerreform 2016 gewijzigd. Uitgangspunt blijft dat aandelen aangemerkt worden als 

beleggingsvermogen. Slechts indien sprake is van een direct gehouden belang in een vennootschap, 

met haar zetel in de EER, van meer dan 25 % (een zogenoemde Mindestbeteiligung), kan dit belang 

kwalificeren als ondernemingsvermogen.  

Ook in Duitsland was er de angst dat de faciliteit open zou staan voor een groep die groter is dan 

slechts ondernemers. Daarom werd aanvankelijk overwogen om een individuele beoordeling van 

iedere onderneming in te voeren, maar de lasten zouden hierdoor aan beide kanten disproportioneel 

toenemen. Er is daarom gekozen voor een vereist aandelenbelang van 25 %. Net als bij de Nederlandse 

faciliteit zocht de wetgever naar een bezitspercentage waarbij gesteld kan worden dat geen sprake is 

van louter betrokkenheid bij de onderneming als investeerder. De wetgever heeft aangegeven dat een 

bezitspercentage van 25 % een indicatie is dat de aandeelhouder als ondernemer bij de vennootschap 

betrokken is. Ondanks dat het volgens de wetgever denkbaar is dat veel reële ondernemingen niet 

voldoen aan dit vereiste aandelenbelang, is invoering van een dusdanig bezitspercentage noodzakelijk 

om misbruik van de faciliteit te voorkomen. 107 

Wel is door de wetgever aangegeven dat indien sprake is van een familieonderneming waarin de 

aandelen meerdere generaties lang overgedragen zijn, het – onder omstandigheden – mogelijk is dat 

niet voldaan hoeft te worden aan dit vereiste aandelenbezit. Juist vanwege het karakter van (reële) 

familieondernemingen, welke meerdere generaties lang worden doorgegeven en waarvan het 

aandelenbezit binnen de familie blijft, laat de wetgever het vereiste aandelenbezit varen. Jammer 

genoeg heeft er nergens een codificatie van dit standpunt plaatsgevonden, waardoor er slechts een 

beroep gedaan kan worden op de uitlating van de wetgever.  

 

4.3.1  De Verbundvermögensaufstellung  

Zoals we in Nederland een toerekeningsbepaling kennen in art. 35c lid 5 SW 1956, zo kent Duitsland 

ook een toerekeningsbepaling in §13b lid 9 ErbStG. Deze zogenoemde Verbundvermögensaufstellung 

zorgt ervoor dat de vermogensbestanddelen van de directe en indirecte dochtervennootschappen 

toegerekend worden aan de holdingvennootschap. Deze toerekening geschiedt door het toerekenen 

van de vorderingen, schulden, beleggingsvermogen en andere vermogensbestanddelen van de 

(indirecte)dochtermaatschappijen aan de moedermaatschappij. Om deze toerekening plaats te 

kunnen laten vinden is vereist dat sprake is van een direct gehouden belang van minimaal 25 %, welke 

als ‘moedermaatschappij’ aangemerkt wordt.  

Bij deze toerekening dienen onderlinge vorderingen en schulden buiten beschouwing te blijven. Indien 

sprake is van een <100 % dochtermaatschappij worden onderlinge vorderingen en schulden, zowel 

tussen dochtermaatschappijen als tussen de moedermaatschappij en een dochtermaatschappij, niet 

volledig geëlimineerd. Onderlinge vorderingen en schulden worden dan in aanmerking genomen voor 

het aandelenpercentage dat in het bezit is van een derde.108 Opmerkelijk aan de nieuwe faciliteit is dat 

er een dubbeltelling opgenomen lijkt te zijn bij zogenoemde doorstortingen (ook wel contributions 

                                                           
106 S. Benz e.a., “Erbschaftsteuerreform 2016, Gesetze Materialien Erläuterungen”, Verlag C.H.Beck: München, 
2017, p. 11. 
107 Deutscher Bundestag, “Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts 
(Erbschaftsteuerreformgesetz ErbStRG)”, januari 2008, Drucksache 16/7918, p. 35. 
108 §13b lid 9 ErbStG. 
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down the chain genoemd). Deze doorstortingen behoren in de regel slechts een korte tijd tot het 

vermogen van een vennootschap. Op grond van de nieuwe faciliteit dienen deze doorstortingen als 

Junge Finanzmittel aangemerkt te worden, welke gedurende een periode van twee jaar tot het 

Verwaltungsvermögen van de entiteit zullen worden gerekend, ongeacht of het vermogen reeds 

doorgestort is. Dit leidt ertoe dat een dubbeltelling ontstaat voor het aantal keren dat het vermogen 

is doorgestort. Stel een holdingvennootschap stort € 2.000.000 in haar dochter, welke het vervolgens 

doorstort naar een kleindochtervennootschap. Op basis van de nieuwe wetgeving lijkt niet slechts          

€ 2.000.000 tot het Verwaltungsvermögen gerekend te worden, maar € 6.000.000 (3 * € 2.000.000). 

Een gevolg van deze dubbeltelling kan zijn dat niet meer wordt voldaan aan de vereisten van de 

Regelverschonung of de Optionsverschonung, waardoor de faciliteit kan worden geweigerd. Gezien de 

summiere ervaring in de praktijk valt nog te bezien of deze kennelijk wrange uitwerking van de 

wettekst in de praktijk wel gevolgd gaat worden. Mijns inziens is namelijk sprake van een kennelijke 

vergissing welke in de praktijk niet gevolg gaat worden. 

Nadat toerekening plaats heeft gevonden wordt vervolgens op het niveau van de toegerekende 

holdingvennootschap getoetst of wordt voldaan aan de vereisten van de Regelverschonung en/of van 

de zwaardere vereisten van de Optionsverschonung.109 Aangezien zowel het Verwaltungsvermögen als 

het Begünstigtes Vermögen wordt toegerekend aan de holdingvennootschap, is voornamelijk het 

antwoord op de vraag of voldaan is aan het vereiste dat niet meer dan 20 % van het totale 

ondernemingsvermogen uit Verwaltungsvermögen bestaat van groot belang. 

 

4.3.1.1 Toerekenen van vennootschappen 

Geconcludeerd kan worden dat de Duitse faciliteit vereist dat sprake is van een (actieve) onderneming 

om de faciliteit op toe te passen. De vereiste activiteit wordt niet per vennootschap getoetst. Nadat 

getoetst is of er een zogenoemde Mindestbeteilugung is, worden alle activiteiten en 

vermogensbestanddelen van alle onderliggende vennootschappen aan deze entiteit toegerekend. Er 

wordt dus niet per vennootschap getoetst of deze, bijvoorbeeld, voor minder dan 50 % uit 

Verwaltungsvermögen bestaat en na deze toets pas toegerekend kan worden. Het gevolg van deze 

systematiek is dat in de praktijk discussies met de Duitse fiscus plaatsvinden over de faciliteit toegepast 

kan worden op allerlei losstaande vermogensbestanden. Ik zal dit nader toelichten aan de hand van 

het volgende voorbeeld: 

Er is een Holding met drie kleindochters: 

Werkmaatschappij A, OG en Werkmaatschappij B. De 

activiteiten van het concern gebeuren in 

Werkmaatschappij A en B. OG heeft slechts panden in 

haar bezit welke worden verhuurd aan 

Werkmaatschappij A en B.  

Voor onroerend goed vereist de Duitse faciliteit, 

onder andere, dat het onroerend goed niet als 

belegging wordt gehouden. In het geschetste 

voorbeeld is sprake van onroerend goed welke aan 

twee actieve zustermaatschappijen wordt verhuurd. 

Hierdoor kwalificeert het als niet ter belegging 

gehouden onroerend goed, waardoor de faciliteit er 

                                                           
109 In de wetstekst wordt dit omschreven met de woorden Rahmen der Verbundvermögensaufstellung. 
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op van toepassing kan zijn. Indien de panden slechts ter belegging gehouden zouden worden dan zou 

de faciliteit er niet op toegepast kan worden. In de praktijk blijkt dat er vervolgens discussies met de 

Duitse fiscus ontstaan over of de faciliteit toegepast kan worden op de overige 

vermogensbestanddelen die de entiteit in haar bezit heeft. 

 

4.3.2 De Lohnsummenregelung 

De oplettende lezer zal misschien na het lezen over Lohnsummenregelung in paragraaf 2.2.4 van deze 

scriptie direct de gedachte hebben gekregen dat een holdingvennootschap hier niet aan kan voldoen 

aangezien vaak geen of slechts een paar mensen werkzaam zijn in een passieve holdingvennootschap. 

Voordat §13a in 2013 gewijzigd werd, leverde een letterlijke lezing van dit artikel inderdaad de 

conclusie op dat een holdingvennootschap hierdoor niet kan voldoen aan de Lohnsummenregelung.110 

Op 26 juni 2013 is een wetswijziging aangekondigd waarin dit gerepareerd is.111 De aanpassing hield in 

dat de toets of voldaan wordt aan de Lohnsummenregelung plaatsvindt nadat de werknemers van de 

(indirecte) dochtermaatschappijen aan de holdingvennootschap zijn toegerekend. Later is deze 

systematiek nogmaals bekrachtigd door de rechter.112 Om werknemers aan de holdingvennootschap 

toe te rekenen geldt de voorwaarde dat sprake is van een aandelenbelang van ten minste 25 %. 

Vervolgens is het aandelenbelang bepalend voor het aantal werknemers dat toegerekend wordt aan 

de holdingvennootschap. Deze systematiek is in de huidige wet gecodificeerd in §13a lid 3 met de 

volgende woorden: 

Gehören zum Betriebsvermögen des Betriebs (..) Anteilen an einer Kapitalgesellschaft des Betriebs der 

jeweiligen Gesellschaft, unmittelbar oder mittelbar (..) sind die Lohnsummen und die Anzahl der 

Beschäftigten dieser Gesellschaften einzubeziehen zu dem Anteil, zu dem die unmittelbare oder 

mittelbare Beteiligung besteht. Satz 11 gilt für Anteile an Kapitalgesellschaften entsprechend, wenn die 

unmittelbare oder mittelbare Beteiligung mehr als 25 Prozent beträgt. 

Ik zal een kort voorbeeld schetsen om de werking van 

deze bepaling te verduidelijken: 

Overeenkomstig het vorige voorbeeld gaan we uit van 

Werkmaatschappij A, waarin tien mensen werkzaam 

zijn. Daarnaast is er Werkmaatschappij B, waarin zes 

mensen werkzaam zijn. De andere vennootschap is 

passief en heeft enkel bedrijfspanden op de balans staan 

die aan Werkmaatschappij B worden verhuurd. Bij elk 

van de twee holdingvennootschappen zijn twee mensen 

werkzaam die zich bezighouden met administratieve 

werkzaamheden.  

Na wijziging van de wet worden niet alleen de twee administratieve werknemers voor berekening van 

de Lohnsummenregelung, maar ook de twee indirecte werknemers van de tussenholding, waardoor 

                                                           
110 E. Hunold-Schmelzer, “Unsere Experten estreiten Urteil vor Finanzgericht”, 19 augustus 2015, 
https://www.wkgt.com/themen/erbschaftsteuer-holding/.   
111 Deutscher Bundestag, “Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher 
Vorschriften (Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesets-AmtshilfeRLUmsG)”, Bundesgesetzblatt, 29 juni 2013, p. 
1842. 
112 Finanzgericht Köln, 9 K 2384/09, 10-06-2015. In r.o. 63 wordt door de rechter geconcludeerd dat aanpassing 
van de wet ervoor heeft gezorgd dat werknemers van zowel middellijk als onmiddellijk 
dochtervennootschappen toegerekend worden aan de holdingvennootschap.  

https://www.wkgt.com/themen/erbschaftsteuer-holding/
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het totaal op vier werknemers komt. De vraag die vervolgens opkomt is of toerekening van de tien 

werknemers van Werkmaatschappij A plaatsvindt. Het antwoord op deze vraag luidt negatief, 

aangezien het belang in Werkmaatschappij A 20 % is, wat lager is dan de vereiste 25 % om aan de 

holdingvennootschap toegerekend te kunnen worden. Bij Werkmaatschappij B ligt dit anders, het 

belang is immers 50 %. Echter, niet de volledige zes werknemers mogen worden toegerekend aan de 

holdingvennootschap. De bepaling van het aantal toe te rekenen werknemers geschiedt aan de hand 

van het aandelenbezit, waardoor slechts drie werknemers (50 % * 6) toegerekend kunnen worden. In 

totaal bestaat het aantal werknemers, voor berekening van de Lohnsummenregelung dus zeven 

(2+2+3).  

De consolidatiegedachte geldt dus niet alleen voor de vaststelling van het Verwaltungsvermögen en 

Begünstigtes Vermögen, maar werkt ook door in de Lohnsummenregelung.  

 

4.4 Conclusie  

De vraag die beantwoord dient te worden is of de werking van de Duitse 

Verbundvermögensaufstellung ervoor kan zorgen dat de faciliteit niet toegepast kan worden bij reële 

bedrijfsopvolgingen. De Duitse vermogenstoerekening zorgt er niet alleen voor dat de 

vermogensbestanddelen van directe en indirecte dochtermaatschappijen worden toegerekend, maar 

ook dat de Lohnsummenregelung wordt getoetst na toerekening van de werknemers aan de 

holdingvennootschap. Tevens worden vennootschappen waarvan het vermogen uit onroerend goed 

bestaat niet per definitie uitgesloten van de faciliteit indien het onroerend goed niet louter ter 

belegging wordt gehouden. Indien bijvoorbeeld het onroerend goed wordt verhuurd aan een actieve 

groepsmaatschappij, dan kan de faciliteit alsnog toegepast worden op deze vennootschap.  

Een probleempunt van de Verbundvermögensaufstellung dat in de literatuur is gesignaleerd, is dat de 

toetsing of voldaan wordt aan de vereisten van de Regelverschonung en Optionsverschonung negatief 

kan uitwerken.113 Hierbij wordt gedoeld op het vereiste dat niet meer dan 90 % (Regelverschonung) of 

20 % (Optionsverschonung) van het vermogen van het concern uit Verwaltungsvermögen mag bestaan. 

Echter, mijns inziens dient de kritische vraag gesteld te worden of dit in lijn is met de ratio van de 

faciliteit: het faciliëren van bedrijfsopvolgingen om de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid te 

waarborgen. Een concern waarvan het vermogen voor 90 % of meer uit Verwaltungsvermögen bestaat 

wordt namelijk uitgesloten van toepassing van de faciliteit. Het is de vraag of de faciliteit wel bedoeld 

is voor ondernemingen waarvan het vermogen voor 90 % of meer uit Verwaltungsvermögen bestaat. 

Ik ben van mening dat dit niet zo is. Hetzelfde geldt voor toepassing van de Optionsverschonung. Bij 

ondernemingen waarvan het vermogen voor 20 % of meer uit Verwaltungsvermögen bestaat mijns 

inziens niet per definitie de noodzaak om een verhoogde vrijstelling te verlenen.  

Mijn conclusie luidt kortom dat de Duitse Verbundvermögensaufstellung zeer goed is vormgegeven 

met het oog op de ratio ervan. Dat een probleem zou kunnen ontstaan indien het concern voor een 

hoog percentage uit Verwaltungsvermögen bestaat is naar mijn mening geen manco van de faciliteit, 

maar juist in lijn met de doelstelling ervan. Wat mijns inziens wel een gebrek van de faciliteit is, is dat 

er geen soortgelijke bepaling als de Nederlandse verwateringsregeling is. In Nederland werd in de 

praktijk een zeer groot probleem gesignaleerd voor belangen die onder de 5 %-grens waren gezakt, 

wat de oorzaak is geweest van de invoering van de regeling. Mijn vraag is dan ook of niet een nog veel 

                                                           
113 L. Korezkij, “Neuer Verwaltungsvermögenstest im Konzern aus der Sicht eines Rechtsanwenders – Der Weg 
om begünstigungsfähigen zum begünstigten Vermögen nach §13b Abs. 2-10 ErbStG”, Deutsches Steuerrecht, 
C.H.Beck: München, 2016, nr. 42, par. 1. 
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groter probleem zich voordoet bij de Duitse faciliteit, aangezien op grond van de faciliteit in ieder geval 

sprake dient te zijn van een belang van minstens 25 %. Belangen die door enige omstandigheid onder 

dit percentage zijn gezakt, ook al was het pas vlak voor een overlijden of schenking, kunnen hierdoor 

per definitie niet worden gefacilieerd.  
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5. De Vlaamse faciliteit toegepast op een holdingvennootschap 

5.1  Inleiding 

Nadat eerder in deze scriptie de hoofdlijnen van de Vlaamse faciliteit zijn behandeld, zal in dit 

hoofdstuk de toepassing van de faciliteit vanuit het perspectief van de holdingvennootschap nader 

geanalyseerd worden. Hierbij zal de nadruk liggen op het wel of niet toe kunnen passen van de faciliteit 

op het belang in de holdingvennootschap. 

 

5.2 Aandelen in een holdingvennootschap 

De kwalificatie als “familiale onderneming of vennootschap” staat in de Vlaamse faciliteit centraal en 

vormt het toegangsbewijs voor toepassing van de Vlaamse faciliteit. Kort gezegd is sprake van een 

familiale onderneming of vennootschap, als bedoeld in art. 2.7.4.2.2 en 2.8.6.0.3 VCF, indien een 

nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of een vrij beroep dat door de erflater of zijn 

partner, al dan niet samen met anderen, persoonlijk – of via een vennootschap – wordt geëxploiteerd 

en uitgeoefend. Voor de kwalificatie van een familiale onderneming of vennootschap wordt dus een 

economische activiteit vereist.114  

Aangezien een holdingvennootschap zelf vaak geen onderneming exploiteert doet de vraag zich voor 

of holdingvennootschappen per definitie niet kwalificeren voor verlening van de faciliteit. Reeds in 

1998 bepaalde het Hof in het Cassatie-arrest van 15 oktober 1998, nr. C.95.0282.N, het onderscheid 

tussen actieve en passieve holdingvennootschappen met de volgende uitspraak: 

Overwegende dat met nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijven bedoeld worden, 

ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, zonder uitsluiting van de ondernemingen 

die andere ondernemingen controleren, behalve wanneer zij enkel tot doel hebben de eenvoudige 

verkrijging en het in bezit houden van deelbewijzen. 

Het Hof maakte hier een splitsing tussen enerzijds ondernemingen die andere ondernemingen 

controleren (actieve holdingvennootschappen) en ondernemingen die enkel de eenvoudige verkrijging 

en het in bezit houden van deelbewijzen tot doel hebben (passieve holdingvennootschappen). Het is 

van groot belang of een holdingvennootschap zelf actief is of actieve vennootschappen juist door een 

passieve holdingvennootschap worden gehouden. 

 

5.2.1 Actieve holdingvennootschappen 

De kwalificatie van een actieve holdingvennootschap geschiedt anders dan die van een passieve 

holdingvennootschap. Een actieve holdingvennootschap kan namelijk zélf een nijverheids-, handels-, 

ambachts- of landbouwbedrijf of een vrij beroep exploiteren of uitoefenen. Wel dient opgemerkt te 

worden dat het slechts uitvoeren van het management over de groep niet wordt gezien als een 

(voldoende) economische activiteit om te kwalificeren.115 Een voorbeeld van een activiteit die wel als 

(voldoende) economische activiteit kwalificeert is dat de holdingvennootschap niet alleen 

deelnemingen aanhoudt, maar tevens ook ondersteunende diensten verricht, zoals een centrale 

administratie of ondersteuning bij de boekhouding.116 Indien hier door de holdingvennootschap aan 

voldaan wordt zal deze als familiale vennootschap kwalificeren ex art. 2.7.4.2.2 par 2 juncto art. 

                                                           
114 J. Decuyper & J. Ruysseveldt, “Successierechten 2015”, Mechelen: Kluwer, p. 1112. 
115 A. Tiberghien e.a., “Tiberghien Handboek voor Fiscaal Recht 2016-2017”, Mechelen: Kluwer 2016, p. 1231. 
116 F. Werdefroy, “Registratierechten 2014-2015”, Mechelen: Kluwer 2015, p. 2668-2669. 
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2.8.6.0.3 par 2 VCF. Het gevolg hiervan is dat de Vlaamse faciliteit toegepast kan worden op de 

desbetreffende holdingvennootschap.  

 

5.2.1.1 De kwalificerende waarde van een actieve holdingvennootschap 

Vervolgens doet de vraag zich voor over welke waarde van de actieve holdingvennootschap de faciliteit 

verleend kan worden. Het antwoord hierop is door de wetgever in de Omzendbrief van 20 juli 2012 

gegeven. De wetgever heeft namelijk gesteld dat bij een actieve holdingvennootschap die als familiale 

vennootschap kwalificeert er geen verdere balanstoets plaatsvindt. Het gevolg hiervan is dat de 

faciliteit voor de waarde van de gehele holdingvennootschap wordt verleend, ongeacht welke 

activiteiten (of het gemis ervan) en vermogensbestanddelen in de deelnemingen plaatsvinden.117 Er 

worden dus geen verdere activiteits- of balanseisen gesteld aan de (achter)(klein)dochters.  

Ter verduidelijking van voorgaande paragrafen verwijs ik graag naar het in paragraaf 5.4 geschetste 

stroomschema met betrekking tot de systematiek om op grond van de Vlaamse faciliteit te bepalen of 

een holdingvennootschap kwalificeert.  

 

5.2.2 Passieve holdingvennootschappen 

Voor passieve holdingvennootschappen geldt een andere methodiek. Een passieve 

holdingvennootschap kan namelijk onder geen mogelijkheid zelf als familiale vennootschap of 

onderneming kwalificeren omdat er geen activiteiten zelf worden verricht. De Belgische wetgever 

heeft hierin voorzien door voor passieve holdingvennootschappen het ‘persoonlijk exploiteren’-

vereiste te verleggen door introductie van een ander vereiste.118 Deze bepaling is gecodificeerd in art. 

2.7.4.2.2 lid 2 juncto art. 2.8.6.0.3 lid 2 VCF en betreft een fictiebepaling. Op grond van deze bepaling 

wordt een passieve holdingvennootschap als familiale vennootschap aangemerkt indien ze minstens 

één direct aandelenbelang van 30 % in een actieve dochtermaatschappij (met haar zetel in de EER) in 

haar bezit heeft. Het vereiste dat er een activiteit dient te worden verricht is dus in feite verlegd naar 

de directe dochtermaatschappij van de holdingvennootschap.  

In de Omzendbrief van 20 juli 2012 heeft de Vlaamse minister van Financiën deze systematiek 

nogmaals verduidelijkt. Hij stelde dat indien een passieve holdingvennootschap minstens 30 % van de 

aandelen in minstens één directe actieve dochtervennootschap binnen de EER bezit, de 

holdingvennootschap als familiale vennootschap aangemerkt kan worden. Het hanteren van de 

bewoording “kan” ziet op het punt dat indien er geen reële economische activiteit wordt verricht de 

holdingvennootschap wordt uitgesloten van de faciliteit. Mijns inziens is dit echter onjuist omdat het 

niet verrichten van een reële economische activiteit niets afdoet aan de kwalificatie als familiale 

vennootschap. Het niet verrichten van een reële economische activiteit brengt namelijk louter het 

gevolg met zich mee dat de familiale vennootschap wordt uitgesloten van de vrijstelling. 

 

5.2.2.1 30 % in een actieve directe dochtermaatschappij 

Op grond van de wetstekst wordt vereist dat sprake is van een 30 %-belang in een actieve directe 

dochtervennootschap. Deze bepaling kan problematisch zijn voor structuren waarbij er twee passieve 

                                                           
117 Omzendbrief FB/2012/1 d.d. 20 juli 2012, B.S., 23 augustus 2012, p. 9. 
118 K. van Boxstael, Erven en schenken familiebedrijf: drievoudige toetssteen voor reële economische activiteit, 
Fiscale actualiteit, nr. 32, 20 september 2012, p. 1-4. 
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holdingvennootschappen tussen de natuurlijke persoon en de werkmaatschappijen zitten, omdat dan 

geen sprake is van een direct belang van minstens 30 % in een actieve dochtermaatschappij.  

De memorie van toelichting bij de wijziging van de gunstregeling windt er geen doekjes om en stelt dat 

in het geval van holdingvennootschappen enkel rekening wordt gehouden met de directe dochter, en 

niet met onderliggende klein- of achter…kleindochters.119 In de Omzendbrief van 20 juli 2012 wordt dit 

nogmaals bevestigd doordat – bijzonder uitgebreid – in wordt gegaan op verschillende varianten van 

holdingstructuren en de mogelijkheid om de gunstregeling toe te passen. Bij één van de voorbeelden 

wordt door de minister van Financiën aangegeven dat geen rekening wordt gehouden met klein- of 

achterkleindochters. De aandelen komen niet in aanmerking voor de vrijstelling of het verminderd 

tarief.120  

In de literatuur wordt aangegeven dat betreurd wordt dat zogenoemde dubbele holdingstructuren 

buiten de boot vallen, aangezien deze in de praktijk, op grond van familiale of zuiver 

bedrijfseconomische redenen, vaak voor komen.121 Om ervoor te zorgen dat gelaagde structuren met 

één of meerdere tussenholdingvennootschappen de faciliteit verleend kunnen krijgen wordt in de 

praktijk vaak een herstructurering doorgevoerd. Het doel van deze herstructurering is dat de 

holdingvennootschap zelf als actief kwalificeert. Zoals uiteengezet in paragraaf 5.2.1 en 5.2.1.1 wordt 

de faciliteit dan voor de gehele holdingvennootschap verleend en worden er niet per 

(achter)(klein)dochtervennootschap eisen gesteld. Ik ben van mening dat in de praktijk doortastend in 

wordt gespeeld op deze problematiek, maar dat eigenlijk de Vlaamse wetgever aan zet is om dit 

probleem c.q. verschil in behandeling aan te passen.  

 

5.2.2.2 De kwalificerende waarde van een passieve holdingvennootschap 

Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden welke vermogensbestanddelen tot de familiale 

vennootschap behoren. Zowel de omzendbrief als de parlementaire geschiedenis stellen dat geen 

rekening wordt gehouden met (de waarde van) klein- of achterkleindochters. Punt is echter dat dit 

betrekking heeft op de mogelijkheid om tot de kwalificatie van familiale vennootschap of onderneming 

te komen, het heeft geen betrekking op de latere vaststelling van het te faciliëren vermogen. Ter 

verduidelijking: het niet in ogenschouw nemen van klein- of achterkleindochters ziet slechts op het 

komen tot de kwalificatie van familiale vennootschap. Als een structuur getoetst wordt op de 

aanwezigheid van een familiale onderneming of vennootschap, dient de vraag beantwoord te worden 

of tot het bezit van de holdingvennootschap een aandelenbezit van minimaal 30 % van ten minste één 

directe dochtervennootschap behoort. Indien hier aan voldaan is, kan de holdingvennootschap 

aangemerkt worden als familiale vennootschap. Het ‘directe dochtervennootschap’-vereiste verliest 

daarna zijn gelding en is niet meer van belang voor de vaststelling van het te faciliëren vermogen. 

Het is precies deze materie waar rechtbank West-Vlaanderen op 21 oktober 2014, nr. 13/3352/A, 

uitspraak over heeft gedaan. De rechtbank oordeelde dat de wetgeving onduidelijk is, maar dat de 

waarde in zowel directe als indirecte dochtervennootschappen kwalificeren voor toepassing van de 

faciliteit, wat volgens de rechtbank ook aansluit bij de filosofie van de wetgever. In de praktijk blijkt de 

                                                           
119 Parl. St., Vl. Parl., vergaderjaar 2011-2012, stuk 1326, nr. 1, p. 25. 
120 Omzendbrief FB/2012/1 d.d. 20 juli 2012, B.S., 23 augustus 2012. 
121 F. Herten & W. Coppens, “De overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in het Vlaams 
Gewest”, A.F.T., 2012, nr. 11, p. 35. 
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belastingdienst dit standpunt te volgen en wordt, inderdaad, zowel de waarde van directe als indirecte 

dochtermaatschappijen gefacilieerd.122 

Uit de vorige paragrafen kan de conclusie getrokken worden dat bij een actieve holdingvennootschap 

de gehele onderneming gefacilieerd wordt omdat er slechts op het niveau van de 

holdingvennootschap getoetst wordt. Er zijn dan dus twee opties: of de faciliteit wordt voor de gehele 

onderneming met alle (indirecte)dochtermaatschappijen verleend, of niets. Voor passieve 

holdingvennootschappen geldt een andere systematiek. De toets welke waarde van de 

vennootschappen meegenomen dient te worden vindt bij een passieve holdingvennootschap namelijk 

bij iedere vennootschap afzonderlijk plaats. Niet alleen brengt dit een aanzienlijke administratieve last 

met zich mee om aan te tonen dat iedere afzonderlijke vennootschap actief is, ook brengt dit een 

verschil in behandeling tussen actieve en passieve vennootschappen met zich mee.  

Ter verduidelijking van voorgaande paragrafen verwijs ik graag naar het in paragraaf 5.4 geschetste 

stroomschema met betrekking tot de systematiek om op grond van de Vlaamse faciliteit te bepalen of 

een holdingvennootschap kwalificeert.  

 

5.3 Antimisbruikbepaling 

 

Om ervoor te zorgen dat de faciliteit slechts toepassing vindt bij reële bedrijfsopvolgingen is bepaald 

dat indien een vennootschap geen reële economische activiteit heeft, deze uitgesloten wordt van het 

verlaagde tarief of de vrijstelling. Getoetst wordt of de balansposten van de (geconsolideerde) 

jaarrekening voldoen aan de cumulatieve vereisten dat: 

a) de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen een percentage gelijk of lager dan 1,50 % uitmaken 

van de totale activa; 

b) de terreinen en gebouwen meer dan 50 % uitmaken van het totale actief. De verkrijger kan het 

tegenbewijs daarvan leveren. 

Indien aan beide vereisten is voldaan wordt aangenomen dat er geen sprake is van reële economische 

activiteit, waardoor de faciliteit geweigerd zal worden. Er is door de wetgever niet voorzien in een 

vangnetbepaling, waardoor de gehele holdingvennootschap in beginsel niet in aanmerking komt voor 

de faciliteit indien door de fiscus wordt geoordeeld dat er geen reële economische activiteit wordt 

vervuld.123 Vervolgens is de belastingplichtige aan zet om aan te tonen dat er wel een reële 

economische activiteit aanwezig is, waar de jaarrekeningen als een goede indicatie voor het hebben 

van een reële economische activiteit worden gezien.124 

 

5.3.1 Kwalificeert een deelneming met onroerend goed? 

De vraag doet zich voor of vennootschappen waarbij slechts onroerende goederen op de balans staan 

ook kunnen kwalificeren ter verlening van de faciliteit. In de Vlaamse wetgeving zijn speciale 

bepalingen opgenomen met betrekking tot onroerende goederen. In zowel art. 2.7.4.2.2 lid 1 sub 1 als 

                                                           
122 E. Dhaene, “Ook de waarde van indirecte dochtervennootschappen komt in aanmerking voor het verlaagd 
tarief van de successierechten op grond van (oud) art. 60/1, §3, tweede lid Vl.W.Succ.”, Successierechten 2015, 
9/1-9/4.  
123 Omzendbrief FB/2012/1 d.d. 20 juli 2012, B.S., 23 augustus 2012, p. 9. 
124 Omzendbrief FB/2012/1 d.d. 20 juli 2012, B.S., 23 augustus 2012, p. 8. 
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art. 2.8.6.0.3 lid 1 sub 1 VCF is bepaald dat indien er onroerende goederen tot de familiale 

onderneming of vennootschap behoren, de faciliteit niet van toepassing is op de waarde van de 

onroerende goederen indien die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of bestemd. 

Daarnaast is er een antimisbruikbepaling opgenomen op grond waarvan de reeds verleende faciliteit 

wordt teruggenomen indien binnen een periode van drie jaar na overlijden of schenken de onroerende 

goederen toch ter bewoning zijn aangewend of bestemd.125 In de Omzendbrief van 20 juli 2012 is door 

de wetgever gesteld dat het er feitelijk op neerkomt dat het gebruik of de bestemming van de 

onroerende goederen tot bewoning enkel bijkomstig aan het beroepsgebruik ervan mag zijn.126 Ik zal 

de systematiek van het kwalificeren van een vennootschap nader toelichten aan de hand van het 

volgende voorbeeld:127 

De casus betreft twee vennoten die gespecialiseerd zijn in het uitdenken en concreet uitwerken van 

reclamecampagnes. Gelet op hun succes, richten zij een vennootschap op en kopen onmiddellijk een 

bedrijfsgebouw (het enige onroerend goed van de vennootschap) en nemen 1 werknemer deeltijds in 

dienst. Een jaar later overlijdt evenwel 1 van beide vennoten. De jaarrekening is als volgt: 

Post Bedrag 

Totale activa  € 800.000 

Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen € 12.000 

Terreinen en gebouwen € 470.000 

 

I. Op grond van de balanstoets dient als eerste getoetst te worden of de bezoldigingen, sociale 

lasten en pensioenen een percentage van gelijk aan- of minder dan 1,50 % van de totale activa 

uitmaken. 

In deze casus verloopt deze toets als volgt: € 12.000 / € 800.000 = 1,50 %. De vennootschap voldoet 

dus aan de eerste voorwaarde. 

II. Vervolgens dient getoetst te worden of de terreinen en gebouwen meer dan 50 % van de totale 

activa uitmaken. 

In deze casus verloopt deze toets als volgt: € 470.000 / € 800.000 = 58,75 %. De vennootschap voldoet 

dus ook aan de tweede voorwaarde. 

Omdat de vennootschap aan beide toetsen cumulatief voldoet, wordt zij geacht geen reële 

economische activiteit te hebben. Vervolgens is het aan de belastingplichtige om te bewijzen dat er 

wel een reële economische activiteit wordt verricht. Bij vastgoedvennootschappen dient aangetoond 

te worden dat de onroerende goederen worden gebruikt in gelieerde vennootschappen die een reële 

economische activiteit hebben, of dat de onroerende goederen worden verhuurd, waardoor de 

vastgoedvennootschap zelf toch een reële economische activiteit heeft. 

De beantwoording van de vraag of deelnemingen waarvan de bezittingen uit onroerende goederen 

bestaan kwalificeren voor toepassing van de faciliteit dient dus per geval beantwoord te worden. Wel 

is het zo dat bij vastgoedvennootschappen de bewijslast vaak bij de belastingplichtige ligt omdat 

cumulatief voldaan wordt aan de twee balanstoetsen.  

                                                           
125 Art. 2.7.4.2.3 lid 1 sub 2 juncto 2.8.6.0.6 lid 1 sub 2 VCF.  
126 Omzendbrief FB/2012/1 d.d. 20 juli 2012, B.S., 23 augustus 2012, p. 6. 
127 Ik ontleen het gegeven voorbeeld aan Omzendbrief FB/2012/1 d.d. 20 juli 2012, B.S., 23 augustus 2012, p. 8. 
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5.4 Stroomschema kwalificatie holdingvennootschap 

 

In onderstaand stroomschema is nader uitgewerkt hoe de kwalificatie van een holdingvennootschap 

voor toepassing van de Vlaamse faciliteit verloopt. In het stroomschema komt de vraag terug of de 

(holding)vennootschap actief is. De invulling hiervan geschiedt door de Vlaamse Belastingdienst door 

te toetsen of: 

I.  De statutaire omschrijving van de activiteiten van de onderneming aangemerkt kunnen 

worden als zijnde een actieve onderneming; en 

II. De daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten in lijn zijn met de statutaire activiteiten en in de 

praktijk ook daadwerkelijk een actieve onderneming oplevert. 

Opgemerkt dient te worden dat de Vlaamse Belastingdienst, overeenkomstig de Nederlandse, het 

enkele houden en/of beheren van beleggingen en financiële middelen an sich niet kwalificeert als 

actieve onderneming. Om tot de kwalificatie van actieve onderneming te komen is voor deze 

vennootschappen vereist dat er aanvullende (neven)activiteiten worden verricht. In de praktijk wordt 

daarom in de statuten van holdingvennootschappen een zo breed en vaag mogelijke formulering van 

de activiteiten die de rechtspersoon ten doel heeft opgenomen. Het doel hiervan is dat indien 

meerdere werkzaamheden worden verricht door de rechtspersoon, er sneller tot de kwalificatie van 

actieve onderneming gekomen kan worden.128 

De reactie van de Vlaamse Belastingdienst hierop dat om aanvullende informatie wordt gevraagd om 

na te kunnen gaan of de daadwerkelijke activiteiten in lijn zijn met de in de statuten opgenomen 

activiteiten. In de praktijk wordt vaak om een overzicht verzocht met de namen van de werknemers 

en een omschrijving van de activiteiten die per persoon worden verricht. Deze praktische invulling lijkt 

verder te gaan dan de wettekst. Aan de andere kant kan echter ook gesteld worden dat dit juist de 

praktische – toetsbare – invulling van de wettekst is. 

 

  

                                                           
128 F. Hellemans, ““What’s in a name?” – De “economische realiteit” als kwalificatiedrempel voor het fiscale 
gunstregime bij de schenking/vererving van een familiale holding”, Registratierechten, nr. 4/2016. 
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Stroomschema kwalificatie holdingvennootschap 
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5.5 Conclusie  

 

Na deze nadere analyse van de Vlaamse faciliteit kom ik tot de constatering dat er overeenkomsten 

tussen de oude Duitse faciliteit en de huidige Vlaamse faciliteit zijn op het gebied van het faciliëren 

van vermogen. Zoals eerder aangestipt heeft het BVerfG op 17 december 2014 de faciliteit in strijd 

met de grondwet geacht omdat Verwaltungsvermögen de facto, nadat voldaan werd aan enkele 

vereisten, hetzelfde werd behandeld als Begünstigtes Vermögen. Op grond van de Vlaamse faciliteit 

lijkt hier hetzelfde aan de hand te zijn. Bij een actieve holdingvennootschap wordt de faciliteit namelijk 

verleend voor de gehele ‘kerstboom’ die onder de actieve holdingvennootschap hangt, ongeacht 

welke vermogensbestanddelen de onderliggende vennootschappen bezitten. Voor passieve 

holdingvennootschappen geldt een andere toets. Bij passieve holdingvennootschappen wordt per 

vennootschap getoetst of er voldoende activiteiten worden uitgevoerd en of er niet teveel passieve 

vermogensbestanddelen in de vennootschap aanwezig zijn. Markant is dat na uitvoeren van deze 

toetsen alsnog de volledige waarde van de vennootschap gefacilieerd wordt indien voldaan wordt aan 

de toetsen. Deze systematiek van de Vlaamse faciliteit vertoont grote gelijkenissen met de oude Duitse 

faciliteit, welke door het BVerfG ongrondwettelijk is verklaard. Ik ben van mening dat deze systematiek 

van de Vlaamse faciliteit niet in overeenstemming met de ratio van de faciliteit is. Over niet-actief 

vermogen kan namelijk alsnog de faciliteit worden verkregen, terwijl de ratio van de faciliteit juist het 

niet belemmeren van de continuïteit van de onderneming is. Het expliciet vernoemde uit de ratio van 

de faciliteit vloeiende doel hiervan is dat de werkgelegenheid in stand gehouden dient te worden. Het 

de facto op eenzelfde manier faciliëren van niet-actief vermogen is mijns inziens niet in lijn met deze 

doelstelling en behoeft aanpassing. 

Gezien de toegenomen (kritische) aandacht voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten vraag ik mij derhalve 

af wat precies de houdbaarheid is van de huidige Vlaamse familiale gunstregeling. De nabije toekomst 

zal wellicht een antwoord geven op deze vraag in de vorm van een wijziging in de systematiek van de 

Vlaamse faciliteit, zoals eerder al gedaan is door invoering van de Erbschaftsteuerreform 2016. Indien 

de wetgever geen aanpassingen aan de faciliteit doet zie ik het somber in voor de huidige Vlaamse 

faciliteit. Het is mijns inziens wachten tot het Grondwettelijk Hof van België een soortgelijke uitspraak 

over de Vlaamse faciliteit doet als het BVerfG op 17 december 2013 over de Duitse faciliteit heeft 

gedaan.  
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6. Worden alle reële bedrijfsopvolgingen fiscaal gefacilieerd? 

6.1 Inleiding 

 

In de vorige drie hoofdstukken zijn de Nederlandse, Duitse en Vlaamse faciliteiten vanuit het 

perspectief van een holdingvennootschap nader geanalyseerd. Het doel van deze analyse was het in 

kaart brengen van de probleempunten waar een holdingvennootschap (mogelijk) tegen aan kan lopen 

bij toepassing van de faciliteit. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de daadwerkelijke wijze 

van faciliëring zich verhoudt tot de ratio van de drie faciliteiten. De facto komt deze vraag neer op de 

vraag of alle reële bedrijfsopvolgingen daadwerkelijk fiscaal gefacilieerd worden. Zoals bekend dient 

wetgeving doeltreffend en doelmatig te zijn, ofwel de beoogde doelstellingen dienen bereikt te 

worden en de wetgeving dient proportioneel doelmatig te zijn.129 Hoogeveen heeft eerder aangetoond 

dat de hoofddoelstelling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, dat fiscale heffing geen beletsel mag zijn 

voor economisch gewenste bedrijfsoverdrachten, niet toetsbaar geformuleerd is.130 Ondanks dat ik het 

met deze stelling eens ben, zal in dit hoofdstuk geanalyseerd worden of, vanuit het perspectief van de 

holdingvennootschap, alle door de wetgever beoogde reële bedrijfsoverdrachten fiscaal worden 

gefacilieerd.  

Om tot een beantwoording van deze vraag te komen, zal tevens de vraag beantwoord dienen te 

worden wanneer sprake is van een ondernemer bij de verkrijging van een AB in een 

holdingvennootschap. Hiermee samenhangend zal geanalyseerd worden of dit ondernemersbegrip in 

lijn is met de ratio van de BOF en volledig dekkend is om tot de faciliëring van alle reële 

bedrijfsopvolgingen te komen.131  

 

6.2 Wat is een bedrijfsopvolging? 

 

Om tot een beantwoording van de vraag te komen of alle door de wetgever beoogde reële 

bedrijfsoverdrachten fiscaal gefacilieerd worden dient eerst de vraag beantwoord te worden wanneer 

sprake is van een bedrijfsopvolging. Ik ontleen aan Hoogeveen de meest gehanteerde definitie van een 

bedrijfsoverdracht:132 

De overdracht, al dan niet in fasen, van de eigendom en de leiding van een onderneming aan één of 

meer personen of aan een andere onderneming die de commerciële activiteit van de onderneming 

voortzet(ten), met de intentie de continuïteit te waarborgen. 

Te lezen valt dat sprake dient te zijn van een overdracht van de eigendom (en leiding) van een 

onderneming, waarbij de intentie bestaat om de continuïteit van de opgevolgde onderneming te 

waarborgen. Het standaard voorbeeld komt nu bij mij op, waarbij sprake is van een vader die zijn 

onderneming overdraagt aan zijn zoon. De situatie kan zich echter ook voordoen dat niet sprake is van 

dit gesimplificeerde voorbeeld, maar dat sprake is van een holdingstructuur waarbij enkel een 

                                                           
129 M.J. Hoogeveen, “Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving”, Fiscaal Wettenschappelijke reeks, 
Den Haag: Sdu uitgevers, 2011, p. 62. 
130 M.J. Hoogeveen, “Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving”, Fiscaal Wettenschappelijke reeks, 
Den Haag: Sdu uitgevers, 2011, p. 405. Zie ook Rapport Bedrijfsoverdracht 2004, par. 2.3 en 5. 
131 Wat de doelstelling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is, zie tevens voetnoot 1.  
132 M.J. Hoogeveen, “Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving”, Fiscaal Wettenschappelijke reeks, 
Den Haag: Sdu uitgevers, 2011, p. 151. 
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aanmerkelijk belang (in de holdingvennootschap) van eigenaar wisselt. In dit geval is geen sprake van 

de directe overdracht van een onderneming, maar slechts van de overdracht van een AB in een 

holdingvennootschap. Echter, omdat de holdingvennootschap een AB heeft in een actieve 

onderneming, wordt toch voldaan aan de definitie van een bedrijfsoverdracht, namelijk de overdracht 

van de eigendom, indirect in dit geval, en leiding van een onderneming.  

Met betrekking tot het vereiste eigendomspercentage dat overgedragen dient te worden, is nog 

onduidelijkheid. Om te kunnen spreken van een bedrijfsopvolging dient namelijk sprake te zijn van de 

overdracht van de eigendom en de leiding van een onderneming. De vraag doet zich dus voor wanneer 

sprake is van de overdracht van de eigendom. Hoogeveen sluit zich aan bij de stelling uit een rapport 

van een deskundigengroep van de EU dat sprake dient te zijn van een overdracht van 51 % van de 

aandelen van een BV om te kunnen spreken van een bedrijfsoverdracht. Volgens het rapport is dit ook 

in mijn met het percentage waar de Nederlandse Kamer van Koophandel zich bij aansluit.133 Een net 

iets andere visie heeft Van Teeffelen, die stelt dat sprake dient te zijn van een overdracht van minimaal 

50 % van de aandelen of vermogensbestanddelen van een onderneming, waarbij de commerciële 

activiteiten voortgezet dienen te worden.134  

De meest gebruikte definitie van een bedrijfsoverdracht vereist de continuïteit van de overgedragen 

onderneming. Of het eigendomspercentage dat overgedragen wordt minimaal 51 % of ten minste 50 

% dient te zijn, wil ik in deze scriptie in het midden laten. Ik ben van mening dat sprake dient te zijn 

van een eigendomsoverdracht, wat mijns inziens inhoudt dat de meerderheid van de aandelen 

overgedragen dienen te worden om te kunnen spreken van een bedrijfsoverdracht. Of dit nou 

tenminste 50,1 % of 51 % dient te zijn is naar mijn mening van ondergeschikt belang. 

De wetgever heeft in de parlementaire geschiedenis aangegeven dat slechts reële bedrijfsopvolgingen 

gefacilieerd dienen te worden, niet iedere verkrijging van kapitaal. Om die reden wordt vereist dat een 

onderneming wordt verkregen van een ondernemer en dat deze onderneming door de verkrijging 

wordt voortgezet.135 Dit lijkt mij in lijn te zijn met de hiervoor aangehaalde definitie dat sprake dient 

te zijn van een bedrijfsopvolging waarbij de intentie bestaat dat deze wordt voortgezet. Geconcludeerd 

kan dus worden dat een bedrijfsopvolging, vanuit het perspectief van de holdingvennootschap, een 

overdracht van de meerderheid van de aandelen in de holdingvennootschap is, waarbij de intentie 

bestaat om de continuïteit van de holdingvennootschap en haar dochtervennootschappen te 

waarborgen. 

 

6.3 Wie is ondernemer? 

 

Nadat in de vorige paragraaf de vraag is beantwoord wat een bedrijfsopvolging precies is, staat in deze 

paragraaf de vraag centraal wie aangemerkt kan worden als de ondernemer bij een bedrijfsopvolging 

waarbij slechts aanmerkelijkbelangaandelen in een holdingvennootschap worden verkregen. Indien 

het gaat om een bedrijfsopvolging met een enkelvoudige structuur, waar vader de scepter zwaait en 

de onderneming door de zoon wordt overgenomen, is deze vraag makkelijk te beantwoorden: de vader 

is de ondernemer. Echter, bij holdingvennootschappen doet het probleem zich voor dat een AB in een 

                                                           
133 M.J. Hoogeveen, “Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving”, Fiscaal Wettenschappelijke reeks, 
Den Haag: Sdu uitgevers, 2011, p. 151. Zie ook Eindverslag deskundigengroep EU (BEST-rapportage) 2002, p. 
10. 
134 L. Van Teeffelen, “Exploring success and failure in small firm business transfers”, 2010, p. 48. 
135 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 13, p. 24. 
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passieve vennootschap wordt verkregen. De vragen doen zich derhalve voor wie als ondernemer en 

wat als onderneming aangemerkt dient te worden.  

In de SW 1956 wordt rechtsvormneutraliteit beoogd, wat als gevolg heeft dat – waar mogelijk – zoveel 

mogelijk wordt aangesloten bij de bepalingen die betrekking hebben op IB-ondernemers. Deze 

rechtsvormneutraliteit heeft er ook toe geleid dat voor het begrip ondernemer aan wordt gesloten 

wordt bij de definities die gelden op grond van de Wet IB 2001. Het begrip ondernemer in de IB-sfeer 

vindt haar oorsprong in de Wet IB 1964 en is door het verschil tussen het gecodificeerde 

ondernemersbegrip en het economische en maatschappelijke ondernemersbegrip gewijzigd tot het 

ondernemersbegrip zoals we dat nu terug vinden in art. 3.4 Wet IB 2001.136 Tevens was het de 

bedoeling van de wetgever om alleen belastingplichtigen die daadwerkelijk ondernemingsrisico lopen 

aan te merken als IB-ondernemers die in aanmerking komen voor de ondernemingsfaciliteiten.137 De 

codificatie van de definitie van het huidige ondernemersbegrip uit art. 3.4 Wet IB 2001 luidt als volgt: 

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

wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming. 

De vraag die vervolgens gesteld dient te worden, is of dit IB-ondernemingsbegrip in de SW 1956 geldt 

voor IB-ondernemingen en/of vennootschappen. In de oude BOF werd namelijk slechts voor IB-

ondernemingen aangesloten bij het IB-ondernemingsbegrip uit de Wet IB 2001. Eén van de 

doelstellingen van de wijzigingen van de SW 1956 (en enige andere belastingwetten) in 2009 was het 

doorvoeren van (meer) rechtsvormneutraliteit. Dit heeft ertoe geleid dat, voor toepassing van de BOF, 

ook bij de verkrijging van aandelen in een vennootschap het IB-ondernemingsbegrip gehanteerd dient 

te worden.138 Een andere belangrijke doelstelling van de herziening van de BOF was het slechts 

faciliëren van reële bedrijfsopvolgingen. Om dit te bereiken werd het uitgangspunt ingevoerd dat bij 

de verkrijging van (aanmerkelijk belang) aandelen slechts 5 % AB-houders gelijkgesteld kunnen worden 

met een ondernemer.139 Het gevolg hiervan is dat zowel de IB-ondernemer als de                                                  

(5 %)aanmerkelijkbelanghouder in beginsel beiden kwalificeren als ondernemer in de zin van de BOF. 

Slechts indien er expliciet een uitzondering opgenomen is in de wet, wat vaak ziet op situaties die         

betrekking hebben op beleggingen, zal afgeweken worden van deze neutraliteit.140 Om dit nogmaals 

te verduidelijken is door de wetgever gesteld dat een opvolger als ondernemer betrokken is bij de 

onderneming, of als betrokken wordt aangemerkt, indien minimaal 5 % van de aandelen in bezit zijn.141 

Gesteld kan dus worden dat een aandeelhouder als ondernemer wordt aangemerkt indien hij een 

belang van tenminste 5 % in zijn bezit heeft.  

Met dit gegeven in het achterhoofd dient vervolgens geconcretiseerd te worden welke mogelijkheden 

er zijn om bij de overdracht van een aandelenbelang als ondernemer in de zin van de BOF aangemerkt 

te worden. Doordat art. 35c lid 5 SW 1956 verwijst naar een aanmerkelijk belang hield als bedoeld in 

afdeling 4.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 behelst dit meer dan louter het ‘normale’ AB van art. 

4.6 Wet IB 2001. In afdeling 4.3 Wet IB 2001 zijn er namelijk meerdere mogelijkheden om een 

aandelenbelang te laten kwalificeren ten einde de BOF toe te kunnen passen. Zoals in paragraaf 3.2 

                                                           
136 Kamerstukken II, vergaderjaar 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 97. 
137 P.H.J. Essers, “De fiscale positie van de IB ondernemer: verleden, heden en toekomst”, TFO 2008/147, par. 
2.3.1. 
138 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 42-43. 
139 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 20-21.  
140 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 31 930, nr. 13, p. 24. 
141 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 31 930, nr. 13, p. 29. 
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van deze scriptie reeds uiteengezet is, zijn er vanuit het perspectief van een holdingvennootschap drie 

mogelijkheden om vermogensbestanddelen te laten kwalificeren voor toepassing van de BOF: 

I. Indien sprake is van een indirect aandelenbelang van ten minste 5 % in een actieve 

werkmaatschappij; 

II. Indien sprake is van een indirect soort-AB van ten minste 5 % van de soort-aandelen in een 

actieve werkmaatschappij; 

III. Indien sprake is van een indirect verwaterd aandelenbelang van ten minste 0,5 % en maximaal 

5 % in een actieve werkmaatschappij, welke is verwaterd door één (of meerdere) overgang(en) 

krachtens erfrecht, huwelijksvermogensrecht of schenking(en). 

Bij mogelijkheden I en II wordt de bezitter aangemerkt als ondernemer omdat een aandelenbelang van 

minimaal 5 % in het bezit van de overdrager is. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat de 

gehanteerde maatstaf om te bepalen of sprake is van een indirect AB in specifieke situaties arbitrair 

uitwerkt. Ik verwijs naar paragraaf 3.3.1 voor een nadere toelichting van deze constatering. Bij de 

derde mogelijkheid is dit anders, aangezien sprake is van een belang van ten minste 0,5 % en minder 

maximaal 5 %. Er wordt dus niet (meer) voldaan aan het AB-vereiste. Gelukkig heeft de wetgever voor 

deze situaties voorzien in een oplossing: indien niet meer wordt voldaan aan het 5 %-vereiste wordt 

de bezitter toch als ondernemer aangemerkt indien zij eerder een IB-ondernemer c.q. AB-houder is 

geweest.142 Wel wordt daarbij de aanvullende voorwaarde gesteld dat de oorzaak van de verwatering 

een (of meerdere) overgang krachtens erfrecht, huwelijksvermogensrecht of schenking(en) is en de 

indirect gehouden werkmaatschappij voorafgaande aan dit verwateringsmoment een (actieve) 

onderneming dreef. 

  

6.3.1 Wie is ondernemer in de ErbStG? 

 

In de Duitse wetgeving staat het behoud van de werkgelegenheid bij een bedrijfsopvolging centraal. 

Zoals recentelijk nogmaals bevestigd dienen de regels met betrekking tot de heffing van belasting bij 

een bedrijfsopvolging ontworpen te worden met het behoud van bestaande banen als hoofddoel. 

Ook in Duitsland was er de angst dat de faciliteit open zou staan voor een groep die groter is dan 

slechts ondernemers. Aanvankelijk werd overwogen om een individuele beoordeling van iedere 

onderneming in te voeren, maar de lasten zouden hierdoor aan beide kanten disproportioneel 

toenemen. Er is daarom gekozen voor een vereist aandelenbelang van 25 %. Net als bij de 

Nederlandse faciliteit zocht de wetgever naar een bezitspercentage waarbij gesteld kan worden dat 

geen sprake is van louter betrokkenheid bij de onderneming als investeerder. De wetgever heeft 

aangegeven dat een bezitspercentage van 25 % een indicatie ervoor is dat de aandeelhouder als 

ondernemer bij de vennootschap betrokken is. 

Zoals uiteengezet in paragraaf 4.3 kent de kwalificatie van ondernemer op grond van de Duitse faciliteit 

net als de Nederlandse faciliteit een fictie. Op grond van deze fictie wordt bij een bepaald 

bezitspercentage een ondernemer bij fictie aanwezig geacht. Op grond van de Duitse faciliteit is dit 

bezitspercentage 25 %. Kort gezegd is het toegangspoortje tot het verkrijgen van de faciliteit dus een 

aandelenbezit van 25 %. Benz verwoordt dit treffend door te stellen dat: 

                                                           
142 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 13, p. 24. 
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Die Beteiligungen sind nur dan begünstigungsfähig, wenn sie die Mindestbeteiligungsquote von mehr 

als 25 % am Kapital der Gesellschaft aufweisen.143  

Zoals reeds in paragraaf 2.2.3 uiteengezet is, geldt de faciliteit niet meer voor het volledige vermogen 

van de vennootschap, maar dient het Verwaltungsvermögen van het Begünstigtes Vermögen 

afgetrokken te worden. Dit is ook van toepassing op aandelenbelangen die door een 

holdingvennootschap gehouden worden. Ondanks dat deze methode wellicht eenvoudig klinkt, is dit 

extreem lastig in de wet gecodificeerd. De reden hiervan is dat er allerlei bijzondere bepalingen en 

aftrekposten zijn met betrekking tot het vaststellen van het Begünstigtes Vermögen en het af te 

trekken Verwaltungsvermögen. Dit komt, aldus Benz, door politieke onenigheid: enerzijds is er de 

angst dat bedrijven liquide middelen voor schenking of overlijden in een vennootschap onderbrengen, 

zodat deze gefacilieerd over kunnen gaan. Anderzijds is er de angst dat bedrijven gestraft worden 

alleen om het feit dat er voor het moment van overlijden of schenken geld gereserveerd is om de 

belastingen te kunnen voldoen.144  

Op grond van de Duitse faciliteit kwalificeren aandelenbelangen die kleiner zijn dan 25 % niet als 

Begünstigtes Vermögen en worden automatisch tot het Verwaltungsvermögen gerekend. Zoals 

uiteengezet in paragraaf 4.4 van deze scriptie is dit een gebrek van de faciliteit. Ongeacht de 

voorgeschiedenis van het aandelenbelang, ongeacht het (initiële) doel van het houden van het belang 

en ongeacht de (uiteindelijke) bestemming ervan worden alle aandelenbelangen waarvan het 

bezitspercentage lager is dan 25 % als Verwaltungsvermögen aangemerkt. Het kan dus zijn dat een 

belang in een vennootschap door een eerdere gebeurtenis verwaterd is of dat sprake is van een 

gefaseerde aankoop of gefaseerde bedrijfsopvolging, waardoor het belang onder de 25 % is gezakt. 

Indien op dat moment iemand overlijdt, zal dit gehele belang als Verwaltungsvermögen worden 

aangemerkt en dus fiscaal niet gefacilieerd worden.  

De berekening of het (uiteindelijke) aandelenbelang in een (klein)dochtervennootschap voldoet aan 

het vereiste belang van 25 % geschiedt aan de hand van de som van de belangen. Indien bijvoorbeeld 

een holdingvennootschap een belang van 50 % heeft in een dochtermaatschappij, welke op haar beurt 

een belang van 40 % heeft in een kleindochtermaatschappij, dan is de som van de belangen 20 % (50 

%*40 %). In dit voorbeeld wordt niet voldaan aan het vereiste belang van 25 %, waardoor de faciliteit 

niet verleend kan worden over de waarde van de kleindochtermaatschappij. 

Daarnaast is er op grond van de Duitse wet de mogelijkheid om te ‘poolen’ middels een zogenoemde 

Poolvereinbarung. Een Poolvereinbarung houdt in dat meerdere aandelenbelangen samen worden 

getrokken bij de bepaling van het aandelenbelang. Het voordeel hiervan is dat door een 

poolovereenkomst met (een) andere aandeelhouder(s), aan het bezitspercentage van meer dan 25 % 

voldaan kan worden. Het gevolg hiervan is dan dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit verleend kan worden 

voor de aandelenbelangen die in de pool zitten. Wel wordt voor een Poolvereinbarung vereist dat de 

aandeelhouders onderling verplicht zijn naar elkaar om: 

I. Slechts als eenheid te beschikken en te beslissen over de aandelen; en 

II. Als eenheid het stemrecht in te zetten. 

Dat bij een Poolvereinbarung vaak geen sprake is van het houden van het belang ter belegging kan 

afgeleid worden uit de onderling afgesloten verplichting dat de aandeelhouders slechts als eenheid 

                                                           
143 S. Benz e.a., “Erbschaftsteuerreform 2016, Gesetze Materialien Erläuterungen”, Verlag C.H.Beck: München, 
2017, p. 21-22. 
144 S. Benz e.a., “Erbschaftsteuerreform 2016, Gesetze Materialien Erläuterungen”, Verlag C.H.Beck: München, 
2017, p. 29-30. 
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zullen beschikken en beslissen over de aandelen. Indien één van de contractspartijen dus tot verkoop 

over zou willen gaan dan kan dat slechts bij unanieme toestemming tot algehele verkoop, wat vaak 

een beperking is die beleggers niet voor lief nemen. 

 

6.3.1.1 Conclusie 

Geconcludeerd kan dus worden dat een aandeelhouder die een Mindestbeteiligung in het bezit heeft 

als ondernemer wordt aangemerkt. Net als bij de Nederlandse faciliteit wordt bij een bepaald 

aandelenbelang voldoende betrokkenheid bij de onderneming aanwezig geacht om niet meer te 

kunnen spreken van louter een investeerder. Daarnaast worden aandeelhouders die op grond van een 

Poolvertrag een (gecumuleerd) aandelenbezit van meer dan 25 % hebben bij fictie aangemerkt als 

ondernemer. Echter, waar de faciliteit mijns inziens volledig de plank mis slaat (of in dit geval juist in 

totaliteit niet slaat), is dat er geen verwateringsregeling is. Indien een aandelenbelang op enig 

moment, door enige omstandigheid onder de grens van 25 % zakt zal dit ertoe leiden dat er geen 

ondernemer aanwezig wordt geacht en het volledige belang in de vennootschap niet voor verlening 

van de faciliteit in aanmerking komt. 

 

6.3.2 Wie is ondernemer in de VCF? 

 

Op grond van de Vlaamse Faciliteit wordt een vermindering of vrijstelling van belastingen verleend 

indien voldaan wordt aan de participatievoorwaarde van, in beginsel, 50 % van de aandelen in een 

familiale onderneming of vennootschap. Samenhangend hiermee is dat de kwalificatie als familiale 

onderneming of vennootschap vereist dat een nijverheids-, handels-, ambachts-, landbouwbedrijf of 

vrij beroep door de schenker of zijn partner, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt 

geëxploiteerd en uitgeoefend. In deze context houdt persoonlijke exploitatie de uitoefening van de 

daadwerkelijke dagelijkse leiding in de onderneming in. Vanuit het perspectief van de 

holdingvennootschap bezien is het een verademing dat dit niet vereist wordt bij de vererving of 

schenking van de aandelen van een vennootschap. In dit geval wordt namelijk slechts een 

aandelenpercentage vereist.145 Ook op grond van de Vlaamse Codex wordt dus het begrip 

ondernemer, vanuit het perspectief van de holdingvennootschap, gekoppeld aan een vereist 

aandelenpercentage.146 Dat bij de vererving of schenking van aandelen geen persoonlijke exploitatie 

wordt vereist, is mijns inziens in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever, namelijk dat 

holdingstructuren zoveel mogelijk neutraal dienen te zijn, m.a.w. noch voordeliger, noch nadeliger dan 

de rechtstreekse exploitatie.147 Een passieve holdingvennootschap kwalificeert, voor toepassing van de 

vermindering of vrijstelling, indien sprake is van een aandelenpercentage van de belastingplichtige, in 

samenhang met de familie, van 50 % en een direct aandelenbelang van minimaal 30 % in minstens één 

directe dochtervennootschap die zelf een exploitatievennootschap is en in de EER gevestigd is.148  

                                                           
145 J. Decuyper & J. Ruysseveldt, “Successierechten 2015”, Mechelen: Kluwer, p. 1116-1117. 
146 Dit valt mijns inziens af te leiden uit de wet en lijkt ook dezelfde redenering te zijn als die van Hoogeveen, 
zie M.J. Hoogeveen, “Fiscaal bedrijfsopvolgingsbeleid in Vlaanderen en Nederland”, Vakblad Estate Planning, 
2012, nr. 5, p. 6: Uit het vorenstaande kan naar mijn mening worden afgeleid dat (…) de gunstregeling alleen 
wordt verleend indien sprake is van een aandeelhouder/ondernemer. 
147 Parl. St., Vl. Parl., vergaderjaar 1996-1997, stuk 428, nr. 1, p. 10. 
148 F. Werdefroy, “Registratierechten 2014-2015”, Mechelen: Kluwer 2015, p. 2668 en 2692, waarin wordt 
verwezen naar Parl. St., VI. Parl., vergaderjaar 2011-2012, stuk 1326, nr. 1, p. 25. 
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6.3.2.1 Conclusie 

Op basis van paragraaf 5.2 en het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er verschillende 

mogelijkheden zijn om tot een kwalificerend aandelenbelang te komen. De hoofdregel hierin is dat 

een aandelenbelang van 50 % vereist wordt door schenker/erflater en zijn familie. Daarnaast is het 

mogelijk dat slechts een aandelenbelang van 30 % wordt vereist indien de schenker/erflater en zijn 

familie: 

I. Samen met één andere aandeelhouder en zijn familie volle eigenaar zijn van minstens 70 % 

van de aandelen, of 

II. Samen met twee andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar zijn van minstens 90 

% van de aandelen. 

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de beperking tot slechts directe dochtervennootschappen louter 

geldt voor de kwalificatie van familiale vennootschap. Nadat een onderneming kwalificeert geldt deze 

beperking niet meer en kan de faciliteit ook verleend worden over voor indirect gehouden 

aandelenbelangen. 

 

6.4 Welke benadering geniet de voorkeur? 

 

Vanuit Nederlandse perspectief staat de ondernemer met zijn of haar onderneming bij een 

bedrijfsopvolging centraal. Wel wordt daarbij de eis gesteld dat het om een reële bedrijfsopvolging 

dient te gaan. Vanuit dit perspectief geredeneerd wordt vereist dat een aanmerkelijkbelanghouder 

voldoende betrokken bij de onderneming is om te kunnen spreken van een ondernemer en van een 

reële bedrijfsopvolging. Omwille van de rechtsvormneutraliteit wordt in de SW 1956 zoveel mogelijk 

aansluiting gezocht bij de bepalingen en vereisten uit de Wet IB 2001, waardoor onder andere afdeling 

4.3 Wet IB 2001 van toepassing is bij toepassing van de BOF op een aandelenbelang. Zoals in paragraaf 

6.3 opgemerkt worden 5 %-(soort)aanmerkelijkbelanghouders, zowel direct als indirect, gelijkgesteld 

met een ondernemer als bedoeld in de Wet IB 2001.149 Daarnaast is het mogelijk dat in 

verwateringssituaties, onder voorwaarden, de bezitter van het verwaterde belang als ondernemer 

aangemerkt blijft worden ex art. 35b lid 5 sub b SW 1956.  

 

6.4.1  Invoering van een ander bezitspercentage? 

Een element uit de Duitse faciliteit is dat aangeknoopt wordt bij een bezitspercentage van 25 %. In een 

somber deel van de Nederlandse geschiedenis, namelijk ten tijde van de Duitse heerschappij, kende 

Nederland ook een relatief hoog bezitspercentage. Op grond van het Besluit Inkomstenbelasting 1941 

werd namelijk een bezitspercentage van 1/3e deel van de aandelen ingevoerd om als AB te 

kwalificeren. Dit bezitspercentage heeft gegolden tot 1 januari 1997.  

De huidige Nederlandse faciliteit vereist een bezitspercentage van slechts 5 %. De vraag kan gesteld 

worden of het vereiste aandelenbezit van 5 % niet te laag is, waardoor feitelijk méér dan slechts de 

beoogde reële bedrijfsopvolgingen gefacilieerd kunnen worden. Het is nu namelijk mogelijk dat, 

middels de uitgifte van soort-aandelen, een AB wordt gecreëerd om tot de BOF gerechtigd te zijn. Dit 

kan als gevolg hebben dat een bedrijfsoverdracht enkel en alleen door enkele juridische handelingen 

ineens fiscaal gefacilieerd zou worden, terwijl er feitelijk geen wijzigingen zijn aangebracht. 

                                                           
149 Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 20-21. 
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Aanknoping bij een bezitspercentage van 25 %, zoals de Duitse wet deze kent, of een 1/3e deel, zoals 

wij tot 1 januari 1997 kenden, zou als gevolg kunnen hebben dat de faciliteit minder vaak toegepast 

kan worden in gevallen waar geen sprake is van een reële bedrijfsopvolging. Echter, de andere kant 

van de munt is dat het er ook voor zou kunnen zorgen dat meer reële bedrijfsopvolgingen buiten de 

boot vallen. Ter illustratie hiervan grijp ik terug naar de oorzaak tot invoering van de 

verwateringsregeling. Toen de verwateringsregeling nog niet was geïntroduceerd werd in de praktijk 

geconstateerd dat dit voor zeer veel bedrijven tot grote problemen zou zorgen, en dat betreft slechts 

belangen van minder dan 5 % en minimaal 0,5 %.150 Het verhogen van het bezitspercentage naar 

bijvoorbeeld 25 % zou dus tevens gepaard moeten gaan met een opgerekte verwateringsregeling om 

zeer grote problemen in de praktijk te voorkomen. 

De Duitse faciliteit kent geen soortgelijke bepaling als de Nederlandse verwateringsregeling. De Duitse 

wetgever heeft nadrukkelijk aangegeven dat het vereiste bezitspercentage van 25 % met zich 

meebrengt dat bij veel reële bedrijfsopvolgingen de faciliteit niet toegepast kan worden.151 Reden tot 

invoering van het hoge bezitspercentage is dat gebruik in oneigenlijke gevallen voorkomen dient te 

worden en een ‘per geval’-vaststelling voor zowel de Belastingdienst als voor de belastingplichtige te 

veeleisend zou zijn. Geconcludeerd kan dus worden dat de Duitse wetgever ervoor heeft gekozen om 

een relatief hoog bezitspercentage te eisen omwille van het voorkomen van oneigenlijk gebruik van 

de faciliteit.  

In de SW 1956 wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bepalingen uit de Wet IB 2001 om (zoveel 

mogelijk) rechtsvormneutraliteit te bereiken. Juist vanuit dit oogpunt is in de BOF uit de SW 1956 

aangesloten bij het 5 %-belangvereiste uit afdeling 4.3 Wet IB 2001. Daarnaast wordt voor toepassing 

van de BOF vereist dat sprake is van een ondernemer. Voor de invulling van dit begrip wordt wederom 

verwezen naar de Wet IB 2001. Aangezien AB-houders vaak niet als ondernemer aangemerkt kunnen 

worden, wordt de AB-houder geacht als ondernemer bij de vennootschap betrokken te zijn indien zijn 

aandelenbelang 5 % of groter is.152 Indien gekozen zou worden voor een ander bezitspercentage, valt 

deze veronderstelling ook in het water. De veronderstelling dat, voor toepassing van de BOF, sprake is 

van een ondernemer bij een belang van 5 % of groter rust namelijk op het ondernemerschap uit de 

Wet IB 2001. Aansluiting bij een ander bezitspercentage zou niet alleen inhouden dat de onderliggende 

argumentatie komt te vervallen, maar dat ook afbreuk wordt gedaan aan de beoogde 

rechtsvormneutraliteit tussen de Wet IB 2001 en de SW 1956. 

Vanuit een andere invalshoek dient natuurlijk recht gedaan te worden aan de hoofddoelstelling van 

de BOF uit de SW 1956. De hoofddoelstelling is dat de continuïteit van alle reële bedrijfsopvolgingen 

niet belemmerd moeten worden. De mogelijke invoering van een ander bezitspercentage brengt de 

vraag met zich mee of dit wel een positief effect heeft op de naleving van de hoofddoelstelling. Het 

huidige bezitsvereiste van 5 % lijkt wellicht laag, maar brengt wel met zich mee dat sneller een beroep 

gedaan kan worden op de faciliteit en er minder bedrijfsopvolgingen buiten de boot vallen. 

Gezien de fiscale planningsmogelijkheden met betrekking tot een aanmerkelijk belang kan ook de 

vraag gesteld worden of het vereiste van slechts 5 % afdoende is. In de Duitse faciliteit wordt namelijk 

pas bij een belang van 25 % voldoende betrokkenheid bij de onderneming aanwezig geacht om van 

een ondernemer te kunnen spreken. Gezien de mogelijkheden om aandelen uit te geven met een 

ander winstrecht of stemrecht, waardoor voldaan kan worden aan het 5 %-vereiste, kan namelijk met 

                                                           
150 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 31 930, nr. 16, p. 12. 
151 Deutscher Bundestag, “Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts 
(Erbschaftsteuerreformgesetz ErbStRG)”, januari 2008, Drucksache 16/7918, p. 35. 
152 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 31 930, nr. 13, p. 29. 
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een beetje doordachte structurering (voldoende) ondernemerschap worden gecreëerd om van de BOF 

gebruik te kunnen maken. Echter, zelfs bij een relatief laag bezitspercentage van 5 % zijn er reële 

bedrijfsopvolgingen waarbij de faciliteit niet toegepast kan worden en de continuïteit van de 

onderneming in gevaar wordt gebracht. Indien het bezitspercentage wordt verhoogd zou dit tevens 

met zich meebrengen dat in nog meer gevallen de faciliteit niet toegepast kan worden en de 

continuïteit van nog meer ondernemingen in gevaar wordt gebracht. Dit zou in mijn ogen tegen de 

ratio van de faciliteit indruisen en is derhalve af te raden. Het antwoord op de vraag of een ander 

bezitspercentage ingevoerd zou moeten worden voor toepassing van de BOF luidt derhalve naar mijn 

mening negatief, ondanks de mogelijke positieve gevolgen dat het oneigenlijk gebruik van de faciliteit 

af zou kunnen nemen en het voor een vereenvoudiging van de regeling zou kunnen zorgen.  

 

6.4.2  Invoering van een ander perspectief op het bezitspercentage? 

Naar aanleiding van de vorige paragraaf kan geconcludeerd worden dat invoering van een ander 

bezitspercentage voor toepassing van de BOF geen soelaas biedt. Een andere optie waar aan gedacht 

kan worden is invoering van een andere kijk op het bezitspercentage. Op grond van de Vlaamse 

faciliteit wordt het aandelenbezit berekend aan de hand van het bezit van de belastingplichtige en zijn 

familie tezamen. De Vlaamse faciliteit vereist namelijk dat de belastingplichtige en zijn familie tezamen 

een aandelenbezit hebben van 50 % in de vennootschap. Indien aan dit vereiste voldaan is, is aan de 

ingangsvoorwaarde om de faciliteit te verlenen voldaan. Aanleiding tot invoering van de faciliteit was 

de aanbeveling van de Europese Commissie. Waar Nederland vooral waarde heeft gehecht aan de 

continuïteit van ondernemingen in zijn geheel, heeft de Belgische wetgever meer aandacht 

geschonken aan de continuïteit bij overdrachten van ondernemingen binnen de familie, ofwel specifiek 

voor familiebedrijven.  

Gedacht kan worden aan de invoering van eenzelfde bepaling in de SW 1956, zodat het aandelenbezit 

niet slechts vanuit het perspectief van de belastingplichtige bezien zal worden, maar ook vanuit het 

perspectief van de gehele familie. Deze benadering is niet vreemd in de fiscale wetgeving aangezien 

sinds 1 januari 2017 het begrip samenwerkende groep is opgenomen in art. 10a Wet Vpb 1969. Deze 

bepaling houdt in dat indien door verschillende entiteiten een belang wordt gehouden in een 

Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige, waar tevens een lening aan is verstrekt, sprake kan zijn 

van een samenwerkende groep. Het gevolg is dat, onder omstandigheden, de rente in aftrek beperkt 

kan worden.153 In de memorie van toelichting bij het reeds gecodificeerde art. 10a lid 7 Wet Vpb werd 

door de wetgever aangegeven dat, onder andere, gezamenlijke regievoering en een beperkte of geheel 

afwezige uitstapmogelijkheid voor de vaststelling of sprake is van een samenwerkende groep van 

belang is.154 Deze vereisten tonen grote paralellen met de mogelijkheid van pooling uit de Duitse 

bedrijfsopvolgingsfaciliteit, wat reeds in paragraaf 6.3.1 van deze scriptie is behandeld. Het gevolg van 

pooling is dat verschillende aandeelhouders die niet (allemaal) voldoen aan het vereiste belang van 25 

%, voortaan als één belastingplichtige behandeld zouden worden voor toepassing van de 

bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Voor het aangaan van een Poolvereinbarung is vereist dat slechts als 

eenheid beschikt wordt over het belang en het stemrecht. Niet alleen met de mogelijkheid om te 

poolen kunnen parallellen getrokken worden, ook komt een overweging van de Duitse wetgever aardig 

dicht bij de ratio van de Vlaamse faciliteit en bij die van art. 35c lid 5 sub b SW 1956. Bij de invoering 

van de Duitse faciliteit in 2009 gaf de Duitse wetgever aan dat in zogenoemde familieondernemingen 

de aandelen meerdere generaties overgegeven worden, waardoor niet meer voldaan wordt aan de 

                                                           
153 R. Brandsma, “Een samenwerkende groep is een groep die samenwerkt”, WFR 2017/28, p. 1. 
154 Kamerstukken II, vergaderjaar 2016-2017, 34 552, nr. 3, p. 30-31. 
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Mindestbeteiligungsquote. De oprichter of opvolger heeft echter ervoor gezorgd dat het 

aandelenbelang niet vervreemd kan worden, waardoor de familie altijd de (volledige) invloed uit zal 

oefenen over de onderneming. Deze bedrijfsoverwegingen en keuzes zijn, in samenhang met de 

werkgelegenheid, een groot genoeg tegengewicht om in dit soort gevallen toch de aandelen fiscaal te 

faciliëren.155 Ondanks dat de Duitse wetgever aan heeft gegeven dat dit soort gevallen tóch fiscaal 

gefacilieerd dienen te worden, is dit nergens gecodificeerd.  

Uit deze overweging van de wetgever kan mijns inziens een familie-benadering worden afgeleid, welke 

slechts in bijzondere omstandigheden van stal wordt gehaald. Indien sprake is van een dusdanig 

bijzonder geval zal niet het wettelijke vereiste gehanteerd worden, maar kan hantering van deze 

familie-benadering ertoe leiden dat de faciliteit toch toegepast kan worden. Ik ben van mening dat een 

benadering vanuit het perspectief van de familie een welkome toevoeging kan zijn op de Nederlandse 

bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de SW 1956. Deze toevoeging kan ook recht doen aan situaties waarin 

de faciliteit niet toegepast kan worden doordat niet aan de vereisten voldaan is.156 Wel is daarvoor 

vereist dat het huidige 5 %-vereiste in stand blijft, maar dat er separaat aan dit vereiste een nieuwe 

benadering wordt geïntroduceerd. Op grond van deze benadering zou ook tot een kwalificerend 

aandelenbelang kunnen worden gekomen indien sprake is van een aandelenbelang van bijvoorbeeld 

meer dan 50 %, welke verspreid over de gehele familie kan zijn. Deze benadering is in lijn met de 

aanbeveling van de Europese Commissie van 7 december 1994, waarin als doelstelling is aangegeven 

dat de lidstaten wordt verzocht om het slagen van de overdracht binnen de familie te garanderen door 

te voorkomen dat het erf- of het schenkingsrecht het voortbestaan van de onderneming in gevaar 

brengt.157 In een meer recente aanbeveling van het Europees Economisch en Sociaal Comité wordt het 

advies gegeven om het begrip familiebedrijf in het wettelijke systeem op te nemen.158 Voor het 

vereiste aandelenbezit om als familiebedrijf te kwalificeren wordt door het Europees Economisch en 

Sociaal Comité aangeknoopt bij de meerderheid van stemmen, ofwel: meer dan 50 %. In de SW 1956 

is tot op heden beoogd om met één uniforme faciliteit enerzijds recht te doen aan alle overdrachten 

en anderzijds alle mogelijke vormen van oneigenlijk gebruik van de faciliteit te voorkomen. Introductie 

van deze familie-benadering zou kortom niet in strijd zijn met de huidige ratio en zou zelfs, mijns 

inziens, een welkome aanvulling op de huidige wet kunnen zijn. 

 

6.4.3 Invoering van een loonsom- of werknemerseis? 

De ratio van de Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteit is voornamelijk besloten in het niet in gevaar 

brengen van de continuïteit van reële bedrijfsopvolgingen. Anders dan de Nederlandse ratio is de ratio 

                                                           
155 Deutscher Bundestag, “Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts 
(Erbschaftsteuerreformgesetz ErbStRG)”, januari 2008, Drucksache 16/7918, p. 35. 
156 Het kunnen toepassen van de faciliteit staat in deze scriptie centraal. Er is derhalve niet ingegaan op het 
verschil tussen de toepassing van de faciliteit uit de Wet IB 2001 en de SW 1956. Het is namelijk op grond van 
art. 4.17a Wet IB 2001 mogelijk dat iemand die als ondernemer verbonden is bij een onderneming en een 
belang heeft van minder dan 5 % de faciliteit toepast, wat op grond van de faciliteit in de SW 1956 niet 
mogelijk zou zijn. Aangezien voornoemde IB-ondernemer de faciliteit reeds toe kan passen en er wel een 
probleempunt is gesignaleerd bij toepassing van de faciliteit uit de SW 1956, is ervoor gekozen om dit scenario 
buiten beschouwing te laten. Wel dient opgemerkt te worden dat de oorsprong van dit verschil mijns inziens 
gelegen is in het conceptuele verschil tussen de Wet IB 2001 en de SW 1956.  
157 Europese Commissie, “Aanbeveling van de Commissie van 7 december 1994 inzake de overdracht van kleine 
en middelgrote ondernemingen”, nr. 94/1069/EG, p. 2. 
158 H. Malosse e.a., “Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over familiebedrijven in Europa als 
bron van nieuwe groei en kwaliteitsvollere banen”, Publicatieblad van de Europese Unie, 15 januari 2016, nr. 
C13-03. 
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van de Duitse bedrijfsopvolgingsfaciliteit voornamelijk gericht op het in stand houden van de 

werkgelegenheid die de onderneming met zich meebrengt. Het zou een idee kunnen zijn om een 

dergelijke loonsom- of werkgevereis in te voeren in de BOF uit de SW 1956. Echter, het is een bewuste 

keuze van de Nederlandse wetgever geweest om geen eisen te stellen aan het aantal werknemers en 

de omvang van de loonsom gedurende een bepaalde periode. De argumentatie die daarvoor gegeven 

is, is dat dergelijke eisen een rem zouden kunnen zijn op innovaties van de onderneming en het 

optreden van een algehele economische stagnatie zou leiden tot verschuldigde belasting omdat niet 

(meer) voldaan wordt aan de vereiste werknemers of loonsom. Dit zou de continuïteit van de 

onderneming in gevaar brengen, wat niet wenselijk werd geacht.159 In de literatuur is geen consensus 

over de vraag of in de BOF uit de SW 1956 een bepaald aantal werknemers vereist zou moeten zijn en 

of dat dit bijdraagt aan het hoofddoel van de faciliteit. Hoogeveen stelt bijvoorbeeld dat, gezien het 

grote aantal zzp’ers welke vaak geen werknemers hebben, het eisen van een bepaald aantal 

werknemers ertoe zou leiden dat slechts een kleine groep ondernemingen worden gefacilieerd.160  

Mijns inziens valt een dergelijke eis uit bijvoorbeeld de Duitse ErbStG te verklaren vanuit de ratio van 

de faciliteit. In Nederland is deze gericht op het niet in gevaar brengen van de continuïteit van 

ondernemingen in zijn geheel, waarbij het gelijkheidsbeginsel en de rechtsvormneutraliteit tevens in 

het oog gehouden dienen te worden. In de Duitse parlementaire geschiedenis is aangegeven dat het 

midden- en kleinbedrijf een substantieel van de Duitse economie en werkgelegenheid uitmaakt.161 

Juist vanwege het grote aandeel van het Duitse midden- en kleinbedrijf van de Duitse economie was 

beoogd om een faciliteit in het leven te roepen welke deze werkgelegenheid zou waarborgen. Het 

BVerfG heeft in haar uitspraak op 17 december 2014 geoordeeld dat, ondanks dat de instandhouding 

van de werkgelegenheid de ratio van de faciliteit is, er geen rechtvaardigingsgrond is voor deze 

(relatieve) bevoordeling van het midden- en kleinbedrijf.162 Juist dit verschil in het doel van de 

wetgeving, namelijk het niet in gevaar brengen van de continuïteit van (alle) ondernemingen in de SW 

1956 enerzijds en het in stand houden van de werkgelegenheid die – met name kleine en middelgrote 

– ondernemingen met zich meebrengen in de ErbStG anderzijds, is de verklaring voor de verschillen 

van de vereisten van de faciliteiten. Het doel van de Duitse wetgever was het in stand houden van de 

werkgelegenheid, waar het midden- en kleinbedrijf een substantieel aandeel in hebben, wat 

uiteindelijk ertoe heeft geleid dat een dergelijke loonsomeis en werkgelegenheidseis gecodificeerd is. 

In Nederland was dit niet het primaire doel, waardoor een dergelijke eis ook niet opgenomen is in de 

wet. Waar de Nederlandse faciliteit zich dus primair richt op het niet belemmeren van de liquiditeit 

van reële bedrijfsopvolgingen – en tevens de daarmee samenhangende werkgelegenheid, richten de 

Vlaamse en Duitse faciliteiten zich dus primair op de werkgelegenheid en de tevens daarmee 

samenhangende continuïteit van de onderneming. Sommige verschillen tussen de Duitse, Nederlandse 

en Belgische faciliteiten zijn derhalve te wijten aan de verschillen in de ratio’s van de faciliteit. De vraag 

of bijvoorbeeld een loonsomeis ingevoerd zou moeten worden, is dan ook lastig te beantwoorden. 

Bezien vanuit de ratio van de Nederlandse faciliteit kunnen namelijk kanttekeningen bij dit idee gezet 

                                                           
159 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 31 930, nr. 13, p. 13-14. Zie ook M.J. Hoogeveen, “Kwaliteit van 
de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving”, Fiscaal Wettenschappelijke reeks, Den Haag: Sdu uitgevers, 2011, p. 
444. Hoogeveen verwijst treffend naar de maatregel van België dat de loonsom naar 0 was bijgesteld naar 
aanleiding van de economische crisis omdat de continuïteit van ondernemingen anders in gevaar gebracht kon 
worden. 
160 M.J. Hoogeveen, “Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving”, Fiscaal Wettenschappelijke reeks, 
Den Haag: Sdu uitgevers, 2011, p. 445. 
161 Deutscher Bundestag, “Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts 
(Erbschaftsteuerreformgesetz ErbStRG)”, januari 2008, Drucksache 16/7918, p. 33. 
162 BVerfG v. 17 december 2014, BvL 21/12, BStBl. II 2015, 50, r.o. 278. 
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worden aangezien een loonsomeis niet per definitie bijdraagt aan het faciliëren van slechts reële 

bedrijfsopvolgingen.  

 

6.4.3.1 Sijpelt BEPS zelfs door naar de SW 1956? 

Ondanks dat een nadere blik op het Base Erosion and Profit Shifting plan (hierna: BEPS) wellicht een 

vreemd uitstapje is gezien het onderwerp van deze scriptie ben ik van mening dat de Nederlandse 

implementatie van BEPS van belang kan zijn bij de toepassing van de BOF bij 

houdstervennootschappen. Ik beperk mij in deze scriptie tot het kort toelichten van de gevolgen die 

het recentelijk gepubliceerde wetsvoorstel inhoudingplicht houdstercoöperatie en uitbreiding 

inhoudingsvrijstelling gaan hebben voor de toepassing van de BOF bij houdstervennootschappen. 

Zoals bekend is, wordt beoogd om het gebruik van houdstercoöperaties in internationale structuren, 

met als doel het ontgaan of ontwijken van de heffing van belastingen, te voorkomen. 

Om niet tegen de antimisbruikbepalingen van art. 17 lid 3 sub b Wet Vpb 1969 en/of art. 4 lid 3 sub c 

Wet Div. Bel 1965 aan te lopen dient aan bepaalde minimum (relevante) substance vereisten te 

worden voldaan. Het doel van deze substance vereisten is dat met het voldoen eraan aangenomen 

wordt dat er geldige zakelijke redenen aanwezig zijn die de economische realiteit weerspiegelen.163 

Lezing van het wetsvoorstel doet de indruk wekken dat slechts beoogd is om de aangescherpte 

vereisten, tegenwoordig aangeduid als ‘relevante substance’, te laten gelden voor 

houdstercoöperaties.164 Echter, een nadere analyse werpt een ander beeld op. 

In het wetsvoorstel wordt aangegeven dat onder BEPS actiepunt 6 wordt vereist dat een bepaalde 

minimumstandaard ingevoerd dient te worden en dat de nieuwe nationale antimisbruikbepaling in lijn 

is met de Principal Purpose Test (hierna: PPT) van BEPS actiepunt 6. De PPT van BEPS actiepunt 6 

beperkt zich echter niet tot slechts houdstervennootschappen, maar heeft betrekking op alle 

rechtsvormen. In het wetsvoorstel is daarom ook het volgende aangegeven: 

de nieuwe nationale antimisbruikbepaling geldt voor zowel kapitaalvennootschappen als 

houdstercoöperaties, zodat kapitaalvennootschappen en houdstercoöperaties ook in dat opzicht gelijk 

worden behandeld. 

In de artikelsgewijze toelichting wordt dieper ingegaan op de vraag wat nou precies onder relevante 

substance wordt verstaan.165 Opmerkelijk aan deze vereisten is dat er twee nieuwe zijn 

geïntroduceerd, namelijk dat een bedrag aan loonkosten van ten minste € 100.000 jaarlijks betaald 

dient te worden voor de werkzaamheden en dat een pand gedurende een periode van ten minste 24 

maanden ter beschikking van de onderneming moet staan. Ondanks dat de tekst van de toelichting 

zich specifiek richt op schakelende tussenhoudsters, lijkt het mij een logische vervolgstap van de gelijke 

behandeling tussen houdstercoöperaties en kapitaalvennootschappen dat ook bij 

kapitaalvennootschappen voldaan dient te worden aan deze relevante substance. Immers, de 

                                                           
163 Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling”, MvT 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/wet-inhoudingsplicht-
houdstercooperatie-en-uitbreiding-inhoudingsvrijstelling-memorie-van-toelichting. 
164 “Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling”, 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/wet-inhoudingsplicht-
houdstercooperatie-en-uitbreiding-inhoudingsvrijstelling  
165 “Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling”, MvT 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/wet-inhoudingsplicht-
houdstercooperatie-en-uitbreiding-inhoudingsvrijstelling-memorie-van-toelichting  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/wet-inhoudingsplicht-houdstercooperatie-en-uitbreiding-inhoudingsvrijstelling-memorie-van-toelichting
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/wet-inhoudingsplicht-houdstercooperatie-en-uitbreiding-inhoudingsvrijstelling-memorie-van-toelichting
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/wet-inhoudingsplicht-houdstercooperatie-en-uitbreiding-inhoudingsvrijstelling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/wet-inhoudingsplicht-houdstercooperatie-en-uitbreiding-inhoudingsvrijstelling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/wet-inhoudingsplicht-houdstercooperatie-en-uitbreiding-inhoudingsvrijstelling-memorie-van-toelichting
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/wet-inhoudingsplicht-houdstercooperatie-en-uitbreiding-inhoudingsvrijstelling-memorie-van-toelichting
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aanname is gemaakt dat de aanwezigheid van (voldoende) economische realiteit wordt weerspiegeld 

indien aan de vereiste relevante substance wordt voldaan. 

Het bruggetje naar de BOF uit de SW 1956 kan hierdoor snel worden gemaakt. Bij de BOF staat het 

niet in gevaar brengen van de continuïteit van een onderneming centraal. Op grond van de Vlaamse 

faciliteit wordt op dit moment al economische realiteit vereist. Het zou een logische vervolgstap 

kunnen zijn om voor BV’s en NV’s in nationale gevallen dezelfde substancevereisten te gaan stellen om 

er zeker van te zijn dat er voldoende economische realiteit is. Indien een onderneming wordt gedreven 

in een kapitaalvennootschap brengt dit met zich mee dat al voldaan dient te worden aan de vereiste 

relevante substance. Hierdoor sijpelt BEPS de facto ook door naar de BOF uit de SW 1956. Mijns inziens 

zou dit niet per definitie een negatieve ontwikkeling zijn voor de SW 1956. Zoals gesteld is één van de 

doelen van de Nederlandse faciliteit het in stand houden van de werkgelegenheid. Indien vereist wordt 

dat er minimaal € 100.000 aan loon wordt uitbetaald door een BV, is dit mijns inziens in lijn met de 

doelstelling van de BOF. Tevens is invoering van een dergelijke eis in de BOF uit de SW 1956 dan 

overbodig in het licht van de geschetste gevolgen van de Nederlandse implementatie van BEPS 

actiepunt 6. 
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7. Conclusie en aanbevelingen 

7.1 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk zal ter afsluiting van deze scriptie dienen. Niet alleen zal in dit hoofdstuk de conclusie 

van deze scriptie uiteengezet worde, ook zullen aanbevelingen voor de Nederlandse 

bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de SW 1956 worden gedaan.  

 

7.2 Samenvatting van de rode draad 

 

Het primaire doel van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, zoals deze op hoofdlijnen is ingevoerd per 1 

januari 2010, is het niet in gevaar brengen van de continuïteit van ondernemingen – met de heffing 

van belastingen – indien sprake is van een reële bedrijfsopvolging. Mijns inziens kan dit primaire doel 

ook omgedraaid worden naar de stelling dat alle reële bedrijfsopvolgingen fiscaal gefacilieerd dienen 

te worden om de continuïteit niet in gevaar te brengen. In deze scriptie is nader geanalyseerd of alle 

reële bedrijfsopvolgingen, vanuit het perspectief van de holdingvennootschap, fiscaal gefacilieerd 

worden. Het feit dat dit vanuit het perspectief van de holdingvennootschap wordt bezien zou in 

principe geen verschil moeten maken op het antwoord of alle reële bedrijfsopvolgingen fiscaal 

gefacilieerd worden. Beoogd is namelijk, ten einde het bereiken van een evenwichtigheid, dat geen 

verschil gemaakt dient te worden tussen overgangen in de winstsfeer en in de aanmerkelijkbelangsfeer 

en tussen directe en indirecte gehouden aandelen. In dit kader heeft in deze scriptie de volgende 

onderzoeksvraag centraal gestaan: 

In hoeverre is de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956 in lijn met haar 

doelstelling om alle reële bedrijfsopvolgingen te faciliëren, bezien vanuit het perspectief van de 

holdingvennootschap, en zou lering getrokken kunnen worden uit (onderdelen van) de 

Belgische en Duitse faciliteit?  

In hoofdstuk 2 hebben de hoofdlijnen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten uit respectievelijk de 

Nederlandse SW 1956, de Duitse ErbStG en de VCF centraal gestaan. Na het schetsen van deze 

hoofdlijnen volgde in de hoofdstukken 3, 4 en 5 een nadere analyse van deze drie faciliteiten. Uit deze 

analyse is gebleken dat in de drie landen anders omgesprongen wordt met aandelen in een 

holdingvennootschap indien deze over gaan in het kader van een bedrijfsopvolging. Gebleken is dat 

sommige verschillen in de faciliteiten zich laten verklaren door verschillen in de primaire ratio van de 

faciliteit. In hoofdstuk 6 is tot slot nader geanalyseerd wie als ondernemer wordt aangemerkt en wat 

een onderneming is op grond van de drie faciliteiten.  

Een blik over de Nederlandse grenzen heen naar de Duitse en Vlaamse faciliteit heeft een paar dingen 

doen beseffen. Als eerste is duidelijk geworden dat een vergelijking in principe mogelijk is, maar dat 

bepaalde wetstechnische keuzes in het licht van de ratio van de faciliteit dienen te worden gezien. 

Zoals bijvoorbeeld is gebleken, staat de werkgelegenheid in de Vlaamse faciliteit centraal en wordt de 

faciliteit dan ook slechts verleend indien sprake is van de tewerkstelling van minimaal vijf werknemers. 

Het veiligstellen van de werkgelegenheid lijkt dus de primaire ratio van de Vlaamse faciliteit te zijn. Dit 

is niet in lijn met de primaire ratio die ten grondslag aan de Nederlandse faciliteit ligt, namelijk de 

faciliëring van (slechts) reële bedrijfsopvolgingen ten einde de continuïteit van de onderneming niet 

te belemmeren. Ook is duidelijk geworden dat de Vlaamse faciliteit paralellen vertoont met de 

voormalige Duitse faciliteit, waar het BVerfG op 17 december 2014 over oordeelde dat de methode 
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van faciliëring in strijd met de Grondwet was. Ik vraag mij derhalve af wat de houdbaarheid van de 

Vlaamse faciliteit is en stel voor dat de faciliteit spoedig wordt aangepast. 

Met betrekking tot de hervormde Duitse faciliteit is duidelijk geworden dat er een soortgelijke fictie is 

als de Nederlandse faciliteit kent. Indien sprake is van een belang van 25 % of meer wordt de 

aandeelhouder namelijk geacht als ondernemer bij de onderneming betrokken te zijn. Daarnaast is 

duidelijk geworden dat in de systematiek van de hervormde Duitse faciliteit grote verbeteringen zijn 

aangebracht. Mijns inziens kan geconcludeerd worden dat de faciliteit zeer functioneel is. Echter, wat 

wel wringt is dat aangeknoopt wordt bij een bezitspercentage van minstens 25 % en er geen 

soortgelijke regeling als de Nederlandse verwateringsregeling bestaat. Alleen indien een zogenoemde 

Poolvereinbarung wordt aangegaan met andere aandeelhouders kan een aandelenbelang van minder 

dan 25 % kwalificeren. Nadeel hiervan is dat de situatie denkbaar is dat een aandelenbelang op enig 

moment onder de 25 % zakt en zeer kort daarop de aandeelhouder overlijdt, zonder dat deze in de 

mogelijkheid is geweest om een contractuele Poolvereinbarung op te stellen en te ondertekenen. Voor 

dit soort situaties biedt de Duitse faciliteit geen uitkomst en zou de introductie van een soortgelijke 

regeling als de Nederlandse verwateringsregeling een welkome aanvulling kunnen zijn. 

 

7.4 Conclusies en aanbevelingen 

 

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal heeft gestaan is de volgende: 

In hoeverre is de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956 in lijn met haar 

doelstelling om alle reële bedrijfsopvolgingen te faciliëren, bezien vanuit het perspectief van de 

holdingvennootschap, en zou lering getrokken kunnen worden uit (onderdelen van) de 

Belgische en Duitse faciliteiten om aanbevelingen te doen ter wijziging van de Nederlandse 

faciliteit?  

Geconcludeerd kan worden dat de BOF uit de SW 1956 voor zeer veel situaties in lijn met haar 

doelstelling uitwerkt. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er ruimte voor verbetering is. Zoals 

reeds geconstateerd vallen in bepaalde situaties aandelenbelangen namelijk buiten de boot indien de 

BOF toegepast wordt.  

 

Introductie van een familieperspectief 

In mijn optiek zou de separate invoering van een familieperspectief een welkome aanvulling op de BOF 

uit de SW 1956 kunnen zijn. Dit familieperspectief zou ertoe kunnen leiden dat in bepaalde gevallen 

toch voldaan wordt aan het vereiste AB indien in de familie gezamenlijk een direct of indirect 

aandelenbelang van meer dan 50 % heeft.166 Gezien de ratio van de faciliteit zou dit separate 

perspectief ertoe kunnen leiden dat nog meer recht wordt gedaan aan de faciliëring van (alle) reële 

bedrijfsopvolgingen. Tevens zou het ertoe kunnen leiden dat ondernemingen waarvan de 

bezitsstructuur nu op een dusdanige wijze verspreid(/gepland) is tussen de familieleden zodat alles in 

box 3 valt, toch als familie-AB worden aangemerkt en er uiteindelijk ook – middels de nieuw 

ingevoerde bepaling – de BOF op toegepast kan worden. Mijns inziens zou tevens rechtgedaan kunnen 

                                                           
166 Ik sluit aan bij de contouren van een bedrijfsopvolging zoals uiteengezet in paragraaf 6.2. Zie tevens R. de 
Lange-Snijders & J.H.M. Nieuwenhuizen, “Bedrijfsopvolging, het stokje doorgeven met het oog op de 
toekomst”, Familie en vermogen in bedrijf, 2017, https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/familie-en-
vermogen-in-bedrijf-bedrijfsopvolging.pdf  

https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/familie-en-vermogen-in-bedrijf-bedrijfsopvolging.pdf
https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/familie-en-vermogen-in-bedrijf-bedrijfsopvolging.pdf
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worden aan de beoogde rechtsvormneutraliteit middels invoering van eenzelfde perspectief in de Wet 

IB 2001 en SW 1956. De voorgestelde wijzigingen zijn mijns inziens voldoende om ervoor te zorgen dat 

de faciliteit toch open staat voor aandelenbelangen die over de gehele familie versplinterd zijn, wat 

recht doet aan de ratio van de faciliteit. Ik verwijs naar de bijlage voor een schets van hoe de faciliteit 

er mijns inziens uit zou kunnen zijn. 

 

Ondernemersvereiste 

In de Nederlandse faciliteit wordt bij fictie een ondernemer aanwezig geacht indien sprake is van een 

belang van 5 % of meer. Enerzijds kan gesteld worden dat de fiscale planningsmogelijkheden ertoe 

leiden dat een belang van 5 % of meer redelijk eenvoudig bereikt is. Het gevolg hiervan is dat afbreuk 

gedaan kan worden aan de faciliëring van slechts reële bedrijfsopvolgingen. Geconcludeerd zou 

kunnen worden dat het vereiste belang onvoldoende groot is om te kunnen spreken van voldoende 

betrokkenheid om als ondernemer aangemerkt te kunnen worden. Anderzijds kan gesteld worden dat 

indien aangesloten wordt bij een bezitspercentage van 25 % - zoals de Duitse faciliteit kent – of een 

1/3e deel – zoals wij tot 1 januari 1997 kenden – als gevolg zou kunnen hebben dat de faciliteit minder 

vaak toegepast kan worden indien sprake is van een reële bedrijfsopvolging. De andere kant van de 

munt is dat de faciliteit ook minder vaak toepassing zal vinden indien geen sprake is van een reële 

bedrijfsopvolging. Waar de Duitse wetgever expliciet heeft aangegeven voor lief te nemen dat de 

faciliteit in veel reële gevallen geen toepassing zal vinden, ben ik echter van mening dat het 

waarborgen van de continuïteit van ondernemingen zwaarder weegt dan het verder uitsluiten van de 

toepassing van de faciliteit indien geen sprake is van een reële bedrijfsopvolging. Aangezien de in de 

praktijk gesignaleerde problemen vóór invoering van de verwateringsregeling al zeer groot waren, kan 

ik mij slechts voorstellen hoe groot de problemen zullen zijn indien het vereiste belang wordt verhoogd 

naar bijvoorbeeld 25 % of 33,33 %.  

Ik concludeer derhalve dat het vereiste belang van 5 % of meer om een aandeelhouder bij fictie als 

ondernemer aan te merken meer aansluit bij de ratio van de faciliteit dan een verhoogd belang. 

 

Voorwaarden gesteld aan de onderneming 

Op basis van de huidige faciliteit wordt vereist dat sprake is van een onderneming en er geen sprake 

is van beleggingsactiviteiten. Tevens wordt vereist dat de onderneming gedurende een bepaalde 

periode reeds in het bezit was en ook gedurende een bepaalde periode wordt voortgezet. Anders dan 

bij de Duitse faciliteit worden er geen voorwaarden gesteld met betrekking tot het aantal werknemers 

dat gedurende deze voortzettingstermijn tewerkgesteld dienen te worden. De opname van een vereist 

aantal FTE’s in de SW 1956 is mijns inziens echter overbodig aangezien ik van mening ben dat de 

codificatie van de internationale invloeden naar aanleiding van de BEPS actiepunten ook door zal gaan 

werken op de nationale wetgeving. Nederland stelt sinds 1-1-2018 dat iedere internationale 

houdstervennootschap een pand voor 24 maanden tot zijn beschikking heeft en minimaal € 100.000 

aan werknemerskosten dient te maken. Het lijkt mij een logisch gevolg dat deze internationale 

ontwikkeling op termijn door gaat werken naar de nationale bepalingen en voor iedere BV of NV gaat 

gelden. Het opnemen van een loonsomeis in de SW 1956 is derhalve overbodig geworden.  
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Maatstaf om vast te stellen of sprake is van een indirect AB 

In concludeer dat de maatstaf op grond waarvan wordt vastgesteld of sprake is van een indirect AB 

aangepast dient te worden. Zoals uiteengezet in paragraaf 3.3.1 zorgt de huidige maatstaf in bepaalde 

situaties voor het probleem dat de BOF niet toegepast kan worden, ondanks dat objectief voldaan lijkt 

te zijn aan het hebben van een belang van 5 % of meer. Dit is in strijd met de ratio van de faciliteit dat 

alle reële bedrijfsopvolgingen gefacilieerd dienen te worden. Ik stel derhalve voor dat het loslaten van 

de overweging uit de parlementaire geschiedenis dat slechts belangen meetellen indien sprake is van 

een AB in die vennootschap, een goede eerste stap zou zijn. Aangezien zoals in de literatuur reeds 

aangestipt is iedere maatstaf zowel voor- als nadelen heeft is een eenvoudige aanpassing mijns inziens 

niet afdoende is. Ik sluit mij derhalve bij Hoogeveen en Lindenhof aan dat het aan de wetgever is om 

voor specifieke situaties een oplossing in het leven te roepen om een onredelijke uitwerking te 

voorkomen. 
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BIJLAGE: concept wetsvoorstel 
 

Artikel 4.6a Wet IB 2001: Begrip aanmerkelijk familiebelang 

1. Indien tot het vermogen van de belastingplichtige behorende aandelen of winstbewijzen niet 

op grond van artikel 4.6 tot een aanmerkelijk belang behoort, heeft de belastingplichtige 

samen met zijn familie een aanmerkelijk familiebelang indien hij samen met zijn familie, direct 

of indirect:  

a. Voor ten minste 50 % van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is in een 

vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld; 

b. Rechten heeft om direct of indirect aandelen te verwerven tot ten minste 50 % van het 

geplaatste kapitaal; 

c. Winstbewijzen heeft die betrekking hebben op ten minste 50 % van de jaarwinst van 

een vennootschap dan wel ten minste 50 % van wat bij liquidatie wordt uitgekeerd; 

d. Gerechtigd is tot ten minste 50 % van de stemmen uit te brengen in de algemene 

vergadering van een in artikel 4.5a bedoelde rechtspersoon. 

2. Indien een vennootschap verschillende soorten aandelen heeft wordt hetgeen in het eerste lid 

van dit artikel is bepaald op eenzelfde wijze toegepast op de verschillende soorten aandelen. 

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld op grond waarvan aandelen niet worden 

aangemerkt als aandelen van een soort. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder familie het volgende verstaan: 

a. De partner van de belastingplichtige; 

b. De verwanten in rechte lijn van de belastingplichtige, met inbegrip van de partners; 

c. De kinderen van broers en zussen van de belastingplichtige, met inbegrip van de 

partners. 

Artikel 35c lid 1 sub c SW 1956 verwijst reeds naar afdeling 4.3 Wet IB 2001, waardoor invoering van 

artikel 4.6a Wet IB 2001 de facto onmiddellijke werking heeft in de SW 1956. Echter, aangezien artikel 

35c lid 1 sub c SW 1956 expliciet verwijst naar een aanmerkelijk belang en dit nieuw ingevoerde artikel 

een familiebelang betreft, zou een wijziging der wet mijns inziens niet misstaan. Mijn voorstel is om 

zowel art. 35c lid 1 sub c als art. 35c lid 5 SW 1956 als volgt aan te passen: 

Artikel 35c SW 1956 

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt onder de 

verkrijging van ondernemingsvermogen verstaan de verkrijging van: 

a. een onderneming als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, of 

een gedeelte daarvan; 

b. een medegerechtigdheid als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet 

inkomstenbelasting 2001, of een gedeelte daarvan; 

c. vermogensbestanddelen die bij de erflater of schenker behoorden tot een 

aanmerkelijk belang of familiebelang als bedoeld in afdeling 4.3, met uitzondering van 

artikel 4.10, van de Wet inkomstenbelasting 2001, mits het lichaam waarop het belang 

betrekking heeft een onderneming drijft als bedoeld in onderdeel a, of een 

medegerechtigdheid houdt als bedoeld in onderdeel b, en waarbij slechts als 
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ondernemingsvermogen wordt aangemerkt de waarde van deze 

vermogensbestanddelen voor zover die waarde toerekenbaar is aan: 

i. bedoelde onderneming of medegerechtigdheid; en 

ii. het beleggingsvermogen van dat lichaam tot maximaal 5 percent van de 

ingevolge onder 1° toegerekende waarde; 

5. Ingeval het lichaam waarin de erflater of schenker een aanmerkelijk belang of familiebelang 

als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, hield, direct of indirect een belang heeft in een ander 

lichaam, worden voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen 

de bezittingen en schulden van dat andere lichaam, met inachtneming van de omvang van dat 

belang, toegerekend aan eerstbedoeld lichaam, mits: 

a. de erflater of schenker in dat andere lichaam indirect een aanmerkelijk belang of 

familiebelang hield als bedoeld in afdeling 4.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001, 

of 

b. de erflater of schenker in dat andere lichaam indirect een belang hield van minder dan 

5 % doch ten minste 0,5 % en: 

i. dat belang bij een van zijn rechtsvoorgangers krachtens erfrecht, 

huwelijksvermogensrecht of schenking een indirect aanmerkelijk belang heeft 

gevormd als bedoeld in onderdeel a; 

ii. dat belang uitsluitend is verwaterd door vererving, overgang krachtens 

huwelijksvermogensrecht of schenking; en 

iii. direct voorafgaande aan de verwatering van dat belang tot beneden de 5 % 

dat andere lichaam een onderneming dreef of een medegerechtigdheid hield 

als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c. 

c. indien de erflater of schenker in dat andere lichaam indirect een familiebelang, als 

bedoeld in artikel 4.6a Wet IB 2001, hield van minder dan 50 % doch ten minste 0,5 % 

en: 

i. dat familiebelang bij een van zijn rechtsvoorgangers krachtens erfrecht, 

huwelijksvermogensrecht of schenking een indirect aanmerkelijk 

familiebelang heeft gevormd als bedoeld in onderdeel a; 

ii. dat familiebelang uitsluitend is verwaterd door vererving, overgang krachtens 

huwelijksvermogensrecht of schenking; en 

iii. direct voorafgaande aan de verwatering van dat familiebelang tot beneden de 

50 % dat andere lichaam een onderneming dreef of een medegerechtigdheid 

hield als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c. 

 


