
Bedrijfsopvolging

Herroepelijk schenken
en de BOR

Mw. mr. MJ. Rops-Bakkers

Het schenken van aanmerkelijk belang aandelen tijdens leven wordt nog steeds op grote schaal toege-
past. Niet vreemd uiteraard, want als gebruik kan worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
(BOR) kunnen deze aandelen fiscaal voordelig overgaan naar de volgende generatie. Het belastingvoor-
deel kan oplopen tot 41,52% van de waarde van de aandelen, namelijk (vanaf 2021) 26,9% aanmerkelijk
belang heffing en 20% schenkbelasting. Het voldoen aan het voortzettingsvereiste is in de praktijk door
onvoorziene omstandigheden zoals bijv. faillissement door corona niet altijd planbaar. Mr. Babette Rops-
Bakkers gaat in op de vraag wanneer een herroepelijke schenking raadzaam is.

Afschaffing BOR?

Op 18 mei 2020 presenteerde de staatssecretaris van
Financiën een notitie aan de Tweede Kamer met als titel:
Bouwstenen voor een beter belastingstelsel.1 Uit deze
notitie volgt dat men de BOR te ruimhartig vindt. In de
notitie staat een voorstel om de vrijstelling te verlagen
naar 25%. Daarnaast wordt voorgesteld om de vrijstelling
te maximeren op € 5.000.000 ondernemingsvermogen.
En tenslotte is geopperd om verhuur van onroerend goed
per definitie als belegging aan te merken.

Gezien ook de eerdere geruchten om de BOR af te schaf -
fen is het dus maar de vraag hoe lang de BOR in haar
huidige vorm nog zal blijven bestaan. Dus als men over-

weegt te schenken onder toepassing van de BOR, is het
tijd voor actie. Zowel voor de aanmerkelijk belang hef-
fing als voor de schenkbelasting gelden een aantal voor-
waarden om gebruik te kunnen maken van de bedrijf s -
opvolgingsfaciliteiten. Eén van de eisen uit de Succes-
siewet is het voortzettingsvereiste.2

Voortzettingsvereiste BOR

Artikel 35b, lid 5 jo. artikel 35e Successiewet 1956 bevat
het voortzettingsvereiste van de BOR voor de opvolger.
Wat betekent dit nu voor de opvolger?

Samenvattend komt het erop neer dat de bedrijfsopvol-
ger de onderneming na overdracht minimaal vijf jaar
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moet voortzetten. De opvolger mag bijvoorbeeld de
(aandelen in) de onderneming niet verkopen. Maar
daarnaast mag de opvolger de ondernemingsactiviteiten
ook niet stoppen. Ook kan het aangaan van een samen -
werkingsverband met anderen ertoe leiden dat alsnog
schenkbelasting moet worden betaald over de schen-
king. En zelfs een onverhoopt faillissement kan alsnog
leiden tot het betalen van schenkbelasting.

De verkoop van een onderneming is nog wel te plannen,
maar een niet voorzien faillissement uiteraard niet.

Praktijkvoorbeeld

De heer en mevrouw Penning schenken in 2018 hun
aandelen in een bv die een horecaonderneming exploi-
teert aan hun zoon Vincent. De waarde van de aandelen
is destijds € i.ooo.ooo. De verkrijgingsprijs van de aan-
delen bedroeg € 18.000.

Normaal gesproken zou deze schenking tot de volgende
heffingen leiden:
• Aanmerkelijk belang heffing (destijds nog) 25% *

(€ 1.000.000 -/- € 18.000) = € 245.500.
• Schenkbelasting 20% * (€ i.ooo.ooo -/- € 245.500) =

€ 150.900.

• Totale belastingheffing over de schenking € 245.500
+ € 150.900 = € 396.400.

Omdat op het moment van schenking in 2018 aan alle
voorwaarden van de BOR werd voldaan, hoefde de
schenkbelasting niet te worden betaald en kon de aan-
merkelijk belang claim worden doorgeschoven.

Door de coronacrisis heeft Vincent te kampen met
teruglopende omzetten en leidt dit in 2020 tot een fail-
lissement. Wat zijn dan de fiscale gevolgen?

De BOR kent geen voortzettingsvereiste voor de aan-
merkelijk belangheffing, maar wél voor de schenkbelas-
ting. In artikel 35e, lid l, onderdeel c ten derde Succes-
siewet 1956 staat dat in strijd met het voortzettings-
vereiste wordt gehandeld als het lichaam dat is geschon-
ken ophoudt winst uit onderneming te genieten. Hier-
van is sprake. Dit betekent dus dat Vincent in 2020

alsnog de schenkbelasting ter grootte van € 150.900
moet betalen!

Als de heer en mevrouw Penning dit vantevoren hadden
geweten... Had dit nu niet anders gekund? Jazeker wel!
Voor dit soort situaties kan het doen van een herroepe-
lijke schenking uitkomst bieden.

Herroepelijk schenken

Als de heer en mevrouw Penning de aandelen in hun bv
herroepelijk hadden geschonken, dan hadden ze hun
schenking weer terug kunnen vragen. Een herroepe-
lijke schenking is vaak een schenking onder een ont-
bindende voorwaarde. Een voorbeeld van een ontbin-
dende voorwaarde is bijvoorbeeld als de schenker zelf
financiële problemen krijgt en het geld zelf weer hard
nodig is. Maar ook, bijvoorbeeld in geval van schenking
van een onderneming, als de onderneming in zwaar
weer komt te verkeren. Dit laatste hadden de heer en
mevrouw Penning in de akte van schenking kunnen
opnemen.

Over de vraag aan wie de resultaten toekomen in de
periode tussen het moment van schenken en het
moment van herroepen zijn de meningen in de litera-
tuur verdeeld. Ik ga ervan uit dat dit afhankelijk is van
hoe de herroeping is geformuleerd. Dus kijk goed naar
de akte van (herroepelijke) schenking.

Conclusie

Het voortzettingsvereiste voor de BOR in de Successie-
wet 1956 lijkt zo gemakkelijk planbaar. IVIaar zoals uit
het voorbeeld in dit artikel blijkt, is dit niet altijd het
geval. Om te voorkomen dat men op dat moment alsnog
tegen een aanslag schenkbelasting aanloopt uit het ver-
leden, is het goed te realiseren, dat men op het moment
van schenking hiervoor al een zekerheid kan inbouwen.
Dit kan dus relatief eenvoudig door gebruik te maken
van een herroepelijke schenking.

Noten

l Bouwstenen voor een beter belastingbeleid, 18 mei 2020
2 Art. 35b, lid 5 jo. artikel 358 Successiewet 1956.
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