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Datum 20 september 2016
Betreft Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele
belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen
2017)

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 29 augustus 2016,
no. 2016001360, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van
State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 12 september, no. W06.16.0237/III, bied
ik U hierbij aan.
Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies
over het bovenvermelde voorstel is uitgebracht.
Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op.
Onevenwichtigheid BOR
Het kabinet heeft met de onderhavige wijziging van de bedrijfsopvolgingsregeling
(BOR) slechts beoogd de ongewenste gevolgen, waaronder een budgettaire
derving, van het in de memorie van toelichting genoemde arrest van de Hoge Raad
van 22 april 20161 weg te nemen. Daarmee wordt een verruiming van de
reikwijdte van de BOR voorkomen die een gevolg zou zijn van het genoemde
arrest en die mede tot gevolg zou hebben dat het door de Afdeling genoemde
verschil ten opzichte van particuliere verkrijgers zou worden vergroot. Een
verkleining van dit verschil zou bij voorkeur moeten plaatsvinden in het kader van
een bredere herziening. Het kabinet heeft in het genoemde arrest en de noodzaak
om op korte termijn de gevolgen van dit arrest te repareren, geen aanleiding
gezien om op dit moment tot een dergelijke principiële herziening over te gaan.
Wetstechnische vormgeving
Bij de in het voorgestelde artikel 35c, zesde lid, van de Successiewet 1956 (SW
1956) genoemde zinsnede “belang in een ander lichaam” gaat het om de aandelen
die het in artikel 35c, eerste lid, onderdeel c, van de SW 1956 bedoelde lichaam
(dat wil zeggen het lichaam waarin de schenker of erflater een aanmerkelijk belang
hield; hierna: de holding) houdt in een ander lichaam. Dat kunnen, vanuit het
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perspectief van de holding, directe belangen zijn. Dat het ook om de in artikel 35c,
vijfde lid, van de SW 1956 bedoelde situaties kan gaan, is juist de bedoeling. De in
dat vijfde lid genoemde belangen als zodanig moeten namelijk niet onder de BOR
vallen. Slechts de aan de holding toegerekende bezittingen en schulden die op
holdingniveau voor de BOR kwalificerend ondernemingsvermogen vormen moeten
voor de BOR in aanmerking komen. Indien als gevolg van deze toerekening tot het
vermogen van de holding een aandelenbelang behoort dat geen indirect
aanmerkelijk belang vormde voor de schenker of erflater, behoort ook dat belang
niet tot het ondernemingsvermogen van de holding. Naar aanleiding van het
advies van de Afdeling is in de toelichting aanvullend opgenomen dat met
genoemd zesde lid wordt voorkomen dat deelnemingen enkel door de kwalificatie
als ondernemingsvermogen als geheel kunnen kwalificeren voor de BOR en dat
met dit lid een codificatie plaatsvindt van het ook aan de huidige
toerekeningsregel ten grondslag liggende uitgangspunt dat de aandelen gehouden
door het lichaam waarin de schenker of erflater een aanmerkelijk belang hield niet
als zodanig onder de BOR vallen. Ook is aanvullend in de toelichting opgenomen
dat met genoemd zesde lid voorkomen wordt dat preferente aandelen die niet zijn
ontstaan en verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging wellicht op grond
van de regels van de vermogensetikettering toch zouden kunnen kwalificeren als
ondernemingsvermogen.
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Ten slotte is van de gelegenheid gebruikgemaakt om een aantal redactionele en
technische wijzigingen in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aan te
brengen.
Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de
gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te
zenden.
De Staatssecretaris van Financiën,

Eric Wiebes
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