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Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. 

Een fictieve bedrijfsopvolging is niet echt 

 
In artikel 35b lid 5 SW heeft de wetgever de voor de erf- en schenkbelasting 
gefaciliteerde bedrijfsopvolging als volgt gedefinieerd:  

‘een verkrijging van ondernemingsvermogen als bedoeld in artikel 35c, van een 
erflater of schenker die voldoet aan de bezitstermijn als bedoeld in artikel 35d, 
mits de verkrijger gedurende vijf jaren voldoet aan het voortzettingvereiste, 
bedoeld in artikel 35e.’ 

De titel van de verkrijging dient vanzelfsprekend ‘krachtens erfrecht of gift’ te zijn. Indien 
het ondernemingsvermogen kwalificeert en aan de bezitstermijn is voldaan, kan om de 
toepassing van de voorwaardelijke vrijstelling worden verzocht (artikel 35b lid 7 SW). Op 
dat moment staat nog niet vast of aan de bedrijfsopvolgingsdefinitie is voldaan. Dat is 
pas duidelijk na ommekomst van de vijfjaarstermijn van artikel 35e SW 
(voortzettingvereiste). 

De belastbare feiten in de SW zijn, zoals bekend, niet slechts op (civielrechtelijke) feiten 
maar ook op ficties gebouwd. Er lijkt systematisch niets op tegen om de verkrijging in de 
hiervoor bedoelde definitie ook op ficties betrekking te laten hebben, zodat ook in dat 
geval de bedrijfsopvolgingsvrijstelling kan worden ingezet. De uitspraak van Hof 
Arnhem-Leeuwarden van 16 mei 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:4090) betreft in het 
bijzonder de vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van toepassing zijn op een fictieve 
verkrijging van aandelen op grond van artikel 13a SW. 

De relevante feiten van deze casus zijn de volgende: erflater en zijn broer houden ieder 
de helft van de geplaatste aandelen in een BV, waarin voor beiden ook een 
pensioenvoorziening opgenomen is. Erflater is in 2013 overleden en liet zijn drie 
kinderen als enige erfgenamen achter. Ter zake van de verkrijging door de kinderen zijn 
de successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten toegepast. 

Bij de vaststelling van de aanslag erfbelasting heeft de inspecteur op grond van artikel 
13a SW de waardestijging van de aandelen door het (als gevolg van het overlijden) 
vrijvallen van de pensioenvoorziening als een fictieve verkrijging bij de broer in 
aanmerking genomen. Voor de goede orde, het eerste lid van dit artikel luidt als volgt: 

‘Indien aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap welker kapitaal 
geheel of ten dele in aandelen is verdeeld in waarde zijn gestegen door het 
overlijden van de erflater en deze aandelen of winstbewijzen worden gehouden 
door een ander dan de erflater, worden deze geacht door de houder krachtens 
erfrecht te zijn verkregen, waarbij deze aandelen of winstbewijzen voor het 
bedrag van de bedoelde waardestijging in aanmerking worden genomen.’ 
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De toepasbaarheid van deze fictie stond als zodanig niet ter discussie in de onderhavige 
procedure. Het draaide in het bijzonder om de toepasbaarheid van de 
successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op deze fictieve verkrijging. Terzijde 
merken wij op dat ook het gelijkheidsbeginsel en de berekening van de maatstaf van 
heffing onderwerp van geschil waren, maar deze laten wij thans buiten beschouwing. 

Dat het niet onmogelijk is om ter zake van een fictieve (erfrechtelijke) verkrijging een 
beroep te doen op de voorwaardelijke vrijstelling, is herhaaldelijk bevestigd zo blijkt uit 
de uitspraak. Er wordt verwezen naar de parlementaire behandeling van de wijziging 
van de Successiewet 1956 per 1 januari 2010 (Kamerstukken II 2008/09, 31930, 9, p. 
106) en naar een voorganger van het thans geldende ‘BOF-besluit’ van 17 januari 2013, 
te weten het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Dát de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij een fictieve verkrijging krachtens gift of erfrecht van 
toepassing kunnen zijn, staat hiermee wel vast, ook volgens het hof. Dit betekent echter 
niet dat de faciliteiten bij dergelijke verkrijgingen altijd van toepassing zijn, ongeacht of 
aan de voorwaarden van de faciliteiten is voldaan, zo concludeert het hof naar onze 
mening terecht. 

We lezen namelijk: 

‘4.5 Met de Rechtbank is het Hof van oordeel dat niet is voldaan aan de in 4.4 
opgenomen wettelijke voorwaarde (van artikel 35c lid 1 onderdeel c SW; 
toevoeging SBS). Weliswaar wordt onder de verkrijging van 
ondernemingsvermogen verstaan de verkrijging van aandelen in een 
vennootschap die een onderneming drijft maar tevens is vereist dat de verkregen 
aandelen in de vennootschap bij de erflater behoorden tot een aanmerkelijk 
belang als bedoeld in afdeling 4.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001. 
4.6 De aandelen van belanghebbende in de BV, waarop de onderhavige fictieve 
verkrijging ziet, behoorden niet tot het aanmerkelijk belang van erflater. Reeds 
hierom kan de BOF op de onderwerpelijke fictieve verkrijging niet toegepast 
worden. Dat geen ondernemingsvermogen in de vorenbedoelde zin (artikel 35c 
van de SW) is verkregen, houdt tevens in dat ook niet is voldaan aan de in artikel 
35d, lid 1 en onderdeel c, van de SW, neergelegde eis van één jaar. Of aan de 
overige voorwaarden van de BOF is voldaan, kan derhalve onbesproken blijven.’ 

De onderbouwing is ‘strak’: de aandelen van de verkrijgende broer behoorden niet tot 
een aanmerkelijk belang bij de erflater, dus was van een verkrijging van gekwalificeerd 
ondernemingsvermogen geen sprake. Aan de bezitstermijn van één jaar kan dan ook 
onmogelijk worden voldaan. Er is geen speld tussen te krijgen. 

Blijkens de overwegingen van het hof zijn door belanghebbende nog enkele, wat ons 
betreft interessante, punten te berde gebracht. Zo heeft de belanghebbende kennelijk 
betoogd dat de fictieve verkrijging van de aandelen op grond van artikel 13a SW zich 
mede uitstrekte over artikel 35c lid 1 onderdeel c SW, ofwel dat ook voor de BOF geldt 
dat de aandelen in de BV geacht worden te zijn verkregen. Een spitsvondige toepassing 
van artikel 13a SW, die evenwel door het hof terzijde werd geschoven. 

Het volgende punt, een doordenkertje, vindt u in het volgende citaat: 

‘Het betoog van belanghebbende dat, naar het Hof begrijpt, sprake is van een 
verkrijging van vermogensbestanddelen die bij de erflater behoren tot een 
aanmerkelijk belang omdat de BV een lagere verplichting heeft dan vóór het 
overlijden van erflater waardoor belanghebbende een groter aandeel in het totale 
ondernemingsvermogen krijgt, faalt omdat er geen ondernemingsvermogen is 
overgegaan, enkel de waarde van de aandelen van belanghebbende in de BV is 
gestegen.  
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Hierbij merkt het Hof nog op dat als het betoog van belanghebbende zou worden 
gevolgd en de waardestijging reeds zou leiden tot overgang van 
ondernemingsvermogen, artikel 13a van de SW overbodig zou zijn.’ 

Opnieuw een inventieve gedachte, die overigens terecht wordt afgewezen. 

De uitspraak en de verschillende argumenten overziend, is het resultaat bevredigend. 
Op grond van de techniek van de regeling is de toepassing van de successierechtelijke 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten afgewezen. Een andere uitkomst zou wat ons betreft ook 
niet op zijn plaats geweest zijn, omdat van een ‘echte’ bedrijfsopvolging in dit geval geen 
sprake is. 

Tot volgende week!  
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