
Bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer

Voor ondernemers komt vroeg of laat het moment dat 

zij afstand moeten doen van hun onderneming. Veel 

ondernemers geven de voorkeur aan een bedrijfsopvolger

binnen de familie. Bij een overdracht van ondernemings-

vermogen aan de volgende generatie kan er gebruik 

worden gemaakt van aanzienlijke fiscale faciliteiten.

Een groot gedeelte van de ondernemingen in Nederland kan

worden aangemerkt als familiebedrijf. Een familiebedrijf is een

bijzondere onderneming. De familie is zeer betrokken bij het

bedrijf en heeft de eigendom en zeggenschap in handen. 

De loyaliteit is groot. De ondernemer heeft de onderneming

tot een succes gemaakt en wil dat deze overgaat naar de 

volgende generatie.

Indien een onderneming wordt overgedragen aan een kind

gebeurt dat vaak om niet of tegen een relatief lage prijs. 

Er is dan sprake van een schenking. Om te voorkomen dat 

de heffing van schenkbelasting de continuïteit van een 

onderneming in gevaar brengt kent de Successiewet 1956

een zeer ruime bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze faciliteit is van

toepassing bij schenking of vererving van een onderneming

of aandelen in een BV. Ondernemingsvermogen tot 

€ 1.045.611,- is geheel vrijgesteld van de heffing van schenk- 

of erfbelasting en het meerdere voor 83%. Door deze riante

faciliteit is het voor ouders mogelijk zonder (veel) belasting-

heffing vermogen over te dragen aan hun kinderen.

De wetgever heeft uitsluitend reële bedrijfsopvolgingen 

willen faciliteren. Aan de faciliteit zijn daarom een aantal 

voorwaarden verbonden. Ten eerste moet het gaan om een

objectieve onderneming, zijnde een onderneming die zich

hoofdzakelijk bezig houdt met 

ondernemingsactiviteiten. Een 

onderneming waarvan de activiteiten

alleen bestaan uit beleggingen wordt

uitgesloten van de faciliteit. Sinds 2010

geldt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit 

ook voor onroerende zaken die 

dienstbaar zijn aan de onderneming.

Voor de schenking of vererving 

van aandelen in vastgoed-

vennootschappen kan er dus ook

gebruik worden gemaakt van de 

regeling. Ten tweede is er een bezits-

eis aan de faciliteit gekoppeld. De

schenker moet minimaal 5 jaar eigenaar van het 

ondernemingsvermogen zijn geweest. Bij overlijden geldt er

een termijn van 1 jaar. Tot slot wordt de voorwaarde gesteld

dat de opvolger de onderneming minimaal 5 jaar voortzet.

Het is van belang tijdig de bedrijfsstructuur aan te passen 

en de bedrijfsopvolging goed voor te bereiden. In familie-

verhoudingen kan het aantrekkelijk zijn een bedrijfsoverdracht

geleidelijk te realiseren door bijvoorbeeld eerst een 

samenwerkingsverband aan te gaan. Ook kan er worden

gekozen voor een structuur waarbij de ondernemer na de

overdracht nog de zeggenschap in de onderneming behoudt.

Op deze wijze verliest hij niet zijn invloed op de onderneming.

Om er voor te zorgen dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit 

optimaal wordt benut, kunnen ook planningen worden 

opgezet waarbij kinderen die geen voortzetters zijn toch in de

bedrijfsopvolging worden betrokken. Bedrijfsopvolging is maat-

werk. Iedere situatie is anders. Laat u daarom goed adviseren.
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