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Nederlandersdie eenbedrijf via erving
of schenking inhandenkrijgen,hebben
minder vrijheidomteondernemendan
collega’s inandereEuropese landen.
Ze zijnweliswaardeels vrijgesteld van
erf- en schenkbelasting,maardaar staan
strengeeisenvandeBelastingdienst
tegenover,waaronder eenverbodomde
eerste jareneen joint ventureaan tegaan.

Dit blijkt uit een vergelijkend onder-
zoek van belastingadvieskantoor KPMG
Meijburgnaarbedrijfsopvolgingsregelin-
gen. Elke twee jaar publiceert KPMGeen
wereldwijdevergelijkingvandergelijkere-
gelingenvoorfamiliebedrijven.Dezekeer
heefthetNederlandsekantooreenverdie-
pingsslaggemaaktendeNederlandsebe-
drijfsopvolgingsregeling(BOR)afgezet te-
gendefiscaleopvolgingsfaciliteitenintien
Europeselanden.AanleidingisdatdeBOR
inNederlandonderdruk staat.

Nederlandis indeEuropesevergelijking
het enige land dat van opvolgers verlangt
datzijeengeschonkenofgeërfdeonderne-
mingtenminstevijf jaarvoortzettenopde
manierwaaropzediebijdeopvolgingaan-
troffen, zegtMaartenMerkus vanKPMG
Meijburg. Opvolgers verliezen anders de
fiscale vrijstelling enmoeten dan alsnog
erf- of schenkbelastingbetalen.

‘Het is logischdatereenvoortzettingseis
isommisbruikvandeBORtevoorkomen’,
zegtMerkus,diehetEuropeseonderzoek
uitvoerde. ‘MaardeNederlandsevoortzet-
tingseis werkt zeer belemmerend. In de
eerste vijf jaar kunnen opvolgers bijvoor-
beeld vaak geen joint venture aangaan of
anderebedrijfseconomischgewensteaan-
passingendoorvoeren.’

Indecoronacrisiskomtdeinflexibiliteit
vandeNederlandse regeling extra scherp

aanhet licht,meentdebelastingadviseur.
‘Jezultmaareenhotelhebbenofeenreis-
bureau en iets anders willen gaan doen.
Danwordjedaarvanafgehoudenomdat je
eerst alsnog erf- of schenkbelastingmoet
betalen.’

De voortzettingseis zorgt voor veel dis-
cussiemet de fiscus, weetMerkus uit de
praktijk. ‘De wet is heel strikt. Bij klei-
ne veranderingen in bedrijven ontstaan
al discussies over de vraag of die passen
binnendeondernemingzoalsdie is over-
gedragen.’
Spanje kende in het verleden precies

hetzelfde probleem, zegtMerkus, maar
daar is de wet inmiddels veranderd. Ver-
kopenvanbedrijvenofbedrijfsonderdelen
leidenniet langer totbelastingaanslagen,
zolangdeopbrengstenmaarineenonder-
nemingwordengeïnvesteerd.Defiscalist
vindt datNederlandook voor zo’n econo-
mischebenaderingmoetkiezen. ‘Daarbij
hoort een termijn waarbinnen opvolgers
moetenherinvesteren. Inmijnervaring is
datgeenprobleem,wantbijondernemers
werkthetvaakpreciesandersom:dieheb-
ben eerst iets op het oog en zoeken daar
vervolgenshet geldbij.’

Een aanpassing vandeBOR zoalsMer-
kus die wenselijk acht, ligt niet in de lijn
der verwachtingen. Integendeel: de kans
is groter dat een verandering uitdraait op
eenversobering.ZowelhetCentraalPlan-
bureaualseenambtelijkewerkgroepheeft
indeaanloopnaardealgemeneverkiezin-
gen inmaart adviezen in die richting uit-
gebracht.

Volgens deze adviezen kentNederland
een ruimhartige BOR. Die houdt in: over
de eerste €1,1mln ondernemingsvermo-
gen hoeft geen erf- of schenkbelasting te
worden betaald en daarna is 83% van dit
vermogen vrijgesteld. De regeling zou bij
drievandevieropvolgingenoverbodigzijn
omdecontinuïteitvandeondernemingte
waarborgen.

Daarkomtnogbij datde vrijstelling ju-
ridischondervuur ligt,omdatzijonderne-
mingsvermogenbevoordeelt tenopzichte
van beleggingsvermogen. Ten slotte zou
deregelingdeconcurrentieverhoudingen
verstoren tussen degenen die het stokje
overnemenineenondernemingenonder-
nemersdieeennieuwbedrijf starten.Vol-
gensdeadviezenvolstaateenafbetalings-
regeling om te voorkomen dat bedrijven
in liquiditeitsproblemen raken zodra er
sprake is vanopvolging.
Merkus erkent dat de BOR schuurt in

debinnenlandseconcurrentieverhoudin-
gen.Het idee dat de regeling genereus is,
komt volgens hem voort uit de binnen-
landsevergelijkingmetdeerf- enschenk-
belastingdieverschuldigdisoverniet-on-
dernemingsvermogen.Hijvindthetbeter
Nederlandse ondernemers met buiten-
landse ondernemers te vergelijken. Afge-
zet tegendeopvolgingsfaciliteiteninonder
meerBelgië,Duitsland, Italië,Oostenrijk,
SpanjeenZwedenisdeNederlandserege-
ling zeker niet royaal en eerder aande so-
bere kant, zegt hij.

‘Nederlandsefamiliebedrijvenconcur-
reren in toenemendematemetbedrijven
uit andere Europese landen’, aldusMer-
kus. ‘Daarmoet je als regering rekening
meehoudenvoordat jebedrijfsopvolging
zwaardergaatbelasten.’Datgeldt alhele-
maal in een periode van crisis. ‘Zeker in
de huidige, onzekere tijdmoetenNeder-
landse ondernemers niet op achterstand
wordengezet tenopzichtevanhunbuiten-
landse concurrenten.’
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‘Bij kleine wijzigingen
ontstaan al discussies
of die passen binnen
het bedrijf zoals dat
is overgedragen’
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