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Staatssecretaris Joop Wijn is
niet van plan zich het hoofd te
breken over het oplossen van

fiscale knelpunten bij de over-
dracht van een onderneming. Dat
antwoordde hij vorige week op vra-
gen van LPF-kamerlid Van As. Hier-
mee wordt weer eens bevestigd dat
ambtenaren liever in problemen
denken dan in oplossingen.

De aanleiding voor de vragen
was een artikel van fiscalist M.J.
Hoogeveen in een vakblad. Kort en
goed luidde Hoogeveen de nood-
klok voor het feit dat de bedrijfsop-
volgingsfaciliteiten lang niet altijd
van toepassing zijn op panden
waarin de onderneming wordt
gedreven. Vooral in de — in mkb-
kringen — veelvoorkomende situa-
tie waarin het bedrijfspand in privé
wordt gehouden en de bv van de
ondernemer het pand huurt, ont-
staan problemen.

Allereerst verschuilt Wijn zich
achter een rapport dat Financiën
vorig jaar aan de Kamer heeft aan-
geboden over de opvolgingsproble-
matiek. Dit met de, bijna komische,
redenering dat het probleem daar-
in niet is gesignaleerd. Ook het
tweede argument van Wijn is toch
vooral een dooddoener. Hij stelt
namelijk vast dat ‘verschillen in
civielrechtelijke vormgeving kun-
nen leiden tot verschillende fiscale
uitkomsten’. En hij vervolgt zijn
betoog met de zalvende woorden
dat geen sprake is van een knelpunt
‘zolang de ondernemer daar bij de
voorbereiding van de bedrijfsop-
volging redelijkerwijs op kan inspe-
len’.

Ondertussen blijft een groot deel
van de mkb-ondernemers in ons
land met de gebakken peren zitten.
Zoals gezegd gaat het daarbij om
degenen die het bedrijfspand van-
uit privé aan hun bv verhuren.
Sinds 2001 worden zij geconfron-
teerd met de fiscale terbeschikking-

stellingregeling (tbs). Simpel
gezegd houdt die in dat over de
waardestijging van het pand
inkomstenbelasting is verschul-
digd. 

Mij is niet duidelijk waarom
deze ondernemers ten aanzien van
het pand geen recht zouden mogen
hebben op toepassing van de fiscale
faciliteiten in het kader van een
bedrijfsopvolging. Het is extra
schrijnend dat degenen die het
pand in hun bv hebben ingebracht
dat juist wél hebben. De opmerking
van Wijn dat de tbs-ondernemers
vooruitlopend op de bedrijfsopvol-
ging het pand kunnen inbrengen in

Wijn nog eens nader
aan de tand voelen

hun bv biedt geen enkel soelaas: de
ib-claim moet dan immers direct
worden afgerekend. Daarnaast kan
bij zo’n overdracht in de regel geen
gebruik worden gemaakt van een
vrijstelling voor de heffing van
overdrachtsbelasting.

De Kamer moet de staatssecreta-
ris op dit punt nog eens aan de tand
voelen. De discussie kan dan met-
een in een wat breder perspectief
worden geplaatst. Ondernemers
met vastgoed op hun balans kiezen
er namelijk steeds vaker voor om
dit vooruitlopend op de bedrijfs-
overdracht te verkopen aan een
belegger. Het pand wordt vervol-
gens langjarig teruggehuurd: de
zogenoemde sale and lease back is
daarmee een feit. 

Bij zo’n transactie snijdt het mes
aan twee kanten. Allereerst wordt
er lucht gecreëerd voor de eigenlij-
ke bedrijfsvoering. Veel belangrij-

ker nog is het feit dat de onderne-
ming daardoor gemakkelijker ver-
koopbaar wordt. Kopers hebben
immers een sterke voorkeur voor
ondernemingen met een zo kort
mogelijke balans. Bovendien krijgt
de pater familias langs deze weg
voordat hij het stokje aan de opvol-
ger overdraagt liquide middelen
beschikbaar. Daarmee kunnen de
bij overdacht verschuldigde belas-
tingen worden voldaan. Minstens
even belangrijk is ook dat er langs
die weg vermogen beschikbaar
komt voor de kinderen die niet in
het bedrijf actief zijn.

De bedrijfsopvolging in het mkb
krijgt een échte impuls als fiscale
faciliteiten worden ingevoerd voor
sale and lease back-transacties met
bedrijfspanden. Voorzover er bij de
ondernemer een fiscale claim ligt
op het verschil tussen de markt-
waarde van het pand en de boek-
waarde ervan, zou relatief eenvou-
dig geregeld kunnen worden dat
die claim door de nieuwe eigenaar
wordt overgenomen. 

Daarnaast kunnen de transactie-
kosten van zo’n overdracht aan-
zienlijk worden beperkt door de
invoering van een vrijstelling voor
de overdrachtsbelasting. De voor-
genomen wijziging van de bestaan-
de overdrachtsbelastingfaciliteit bij
bedrijfsopvolging binnen de familie
is volstrekt onvoldoende. Die komt
er in het kort op neer dat straks niet
alleen de overdracht van het
bedrijfspand aan kinderen is vrijge-
steld voor de overdrachtsbelasting,
maar ook die aan broers en zusters.

Een algemene vrijstelling voor
deze belasting bij de overdracht
van vastgoed in het kader, of ter
voorbereiding, van een bedrijfsop-
volging zou een werkelijke stap
vooruit betekenen.
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