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1.  Inleiding
In de in 1919 verschenen vijfde druk van de ‘Sprenger 
van Eyk’ werd voor het eerst, naast ‘de heffing eener 
belasting wegens verkrijging door overlijden’, de 
belasting op de schenkingen onder de levenden, 
ingevoerd bij de wet van 20 januari 1917 (Staatsblad 
nr. 189), besproken.1 Voor deze aan de onderneming 
en de schenkbelasting gewijde bijdrage zal ik terug-
keren naar dit handboek, mede om een verband te 
leggen met de thans geldende regeling waarin onder 
omstandigheden de verkrijging krachtens fictieve 
schenking van een onderneming als belastbaar feit 
voor de schenkbelasting wordt aangemerkt. Ik zal  
de achtergrond en het nut en de noodzaak van deze 
regeling schetsen, de relatie met enkele andere 
onderdelen van de Successiewet 1956 in beeld 
brengen en afsluiten met een conclusie. Voor de 
goede orde merk ik op dat het in deze bijdrage 
uitsluitend gaat over het belastbaar feit; de maatstaf 
van heffing voor de schenkbelasting bij de verkrij-
ging van een onderneming alsmede vrijstellingen,  
al dan niet in de vorm van bedrijfsopvolgingsfacili-
teiten, zullen hierna dan ook buiten beschouwing 
zullen blijven.

2.  De Sprenger van Eyk in 1919
In de Inleiding van de Sprenger van Eyk wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan grondslagen voor 
de heffingen van de rechten van successie, van 
schenking en van overgang. Het recht van successie 
was voordien al onderdeel van deze overwegingen, 
het destijds ingevoerde recht van schenking werd 
een nieuw onderdeel. In dit kader wordt gesigna-
leerd dat een verschil moet worden gemaakt tussen 
de heffing ter zake van het opvolgen in een vermogen 
‘waaraan de eigenaar door den dood is ontvallen’ en 
de schenking waarbij de eigenaar zich vrijwillig van 
een vermogensbestanddeel ten behoeve van een 
door hem daartoe uitverkorene ontdoet.2 Het eerste 
is onvermijdelijk, het laatste is een keuze.

Dit verschil leidt onder andere tot de volgende 
conclusie in het handboek:

“Bij schenkingen nu is juist het motief van het 
grootste gewicht en de belastingwetgever die de 
schenking tot object van belasting kiest en met 
erfenis gelijk stelt, en uit de aard der zaak met 
motieven voor die schenking geen rekening kan 
houden, doet aan dit principiële verschil tus-
schen schenking en erfenis te kort. Door de 

motieven voor de schenking te negeeren, kan de 
belasting grootelijks onbillijk worden en mag de 
twijfel uitspreken of ze wel ooit “populair”, 
gerechtvaardigd door het “rechtsbewustzijn” 
van het volk, worden zal.”

Een eeuw later kunnen we denk ik wel vaststellen 
dat de heffing van de (erf- en )schenkbelasting 
allerminst populair is. Of een gebrekkige of ontbre-
kende aandacht voor de motieven van een schenking 
daarvan de oorzaak is, waag ik echter te betwijfelen.

Oorzaak en motief
Omdat het motief van een schenking, zo vervolgt  
het commentaar in de Sprenger van Eyk, normaal 
gesproken bestaat uit de besparing van successie-
recht, kan een ‘practisch wetgever’ daarin echter 
aanleiding vinden om alle schenkingen te belasten. 
Voor de schenkingen zonder besparingsmotief 
kunnen met ruime vrijstellingen de voornaamste 
bezwaren tegen een generieke heffing op schenkin-
gen ondervangen worden, zo is de gedachte in 1919.3

Wil van een schenking sprake zijn, dan dient de 
verkrijging zonder tegenprestatie de ‘oorzaak’ van 
de overeenkomst zijn, ofwel het met die overeen-
komst beoogde doel.4 Vrijgevigheid is de oorzaak van 
de schenking.5 Het motief voor deze schenking moet 
daarvan worden onderscheiden. Het motief van een 
handeling bepaalt niet haar juridisch karakter, 
slechts het resultaat, waartoe de motieven hebben 
geleid, is voor het karakter van de handeling beslis-
send.6 De worsteling met oorzaak en motief is van 
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alle tijden, zoals hierna nog zal blijken. De motieven 
die tot de schenking hebben geleid, zijn niet van 
belang voor de heffing.7 In de woorden uit 1919:

“Een onderzoek naar de motieven eener schen-
king zou den belastingheffer weinig passen.”

Ik denk dat deze bewering vanuit een fiscaal 
perspectief ook nu nog steeds opgeld doet. 

De voor het belastbare feit schenking noodzakelijke 
vrijgevigheid zien we terug in de via art 1, lid 7 SW 
1956 opgeroepen civielrechtelijke definitie van de gift 
als bedoeld in art. 7:186, lid 2 BW. De strekking, of in 
de bewoordingen van destijds de oorzaak, van de 
handeling dient de verrijking van een ander ten 
koste van het eigen vermogen te zijn. Voor de belast-
baarheid van een handeling met schenkbelasting, is 
een onderzoek naar de oorzaak, de vrijgevigheid, wel 
vereist. Dit maakt deze civielrechtelijke rechtshan-
deling als belastbaar feit voor de schenkbelasting 
‘kwetsbaar’.8 Deze kwetsbaarheid verdwijnt echter 
indien voor de belastingheffing wordt aangesloten 
bij een fictieve verkrijging krachtens schenking. Een 
wettelijke fictie sluit namelijk voor zoveel mogelijk 
aan bij objectieve feiten en omstandigheden. De 
daadwerkelijke vrijgevigheid, de oorzaak, is dan niet 
van belang.

Bedrijfsopvolging en het recht van successie en 
schenking
De heffing van het recht van successie en schenking 
was en is nog steeds sterk civielrechtelijk georiën-
teerd.9 De ontwikkeling van de successiebelastingen 
gedurende de afgelopen eeuw is dan ook mede toe te 
schrijven aan de veranderingen in het burgerlijk 
recht, wellicht nog meer dan aan de wijzigingen van 
de betreffende heffingswet zelf.

Een in dat verband typerende passage in Sprenger 
van Eyk over de bedrijfsopvolging en de heffing van 
successierecht is de volgende:

“Naar het beginsel in […] ontvouwd komt, in-
geval bij de oprichting eener maat- of vennoot-
schap, dan wel bij eene andere overeenkomst tot 
het in gemeenschap brengen van goederen is 
bepaald, dat de eerststervenden geen aandeel in 
de goederen zullen hebben, doch eene geldsom 
zullen ontvangen […], behoudens de bijzondere 
bepalingen der wet, alleen die som voor de bere-
kening van het successierecht in aanmerking. 
Het aandeel in de goederen behoort naar bur-
gerlijk recht niet tot de nalatenschap; het is bij 
de oprichting overgegaan onder bezwarenden 
titel met opschortende voorwaarde.”10

Naar de huidige ‘stand van het burgerlijk recht’ zal 
het aandeel van een vennoot die is verbonden in het 
in dit citaat bedoelde vennootschappelijke verblij-
vingsbeding in beginsel nog steeds tot diens nalaten-

schap behoren, ook voor de heffing van de erfbelas-
ting.11 Het verblijvingsbeding bewerkstelligt een 
door het overlijden tot stand komende verdeling van 
het gemeenschappelijk ondernemingsvermogen.

Meer dan een eeuw geleden leidde een dergelijke 
bedrijfsopvolging via een personenvennootschap in 
beginsel tot de heffing van het recht van registratie 
bij het aangaan van de samenwerking; de betref-
fende akte met de overdracht onder opschortende 
voorwaarde werd met een evenredig recht belast.12 
Dat men ook toen al beducht was voor ontwijkings-
routes van het registratierecht blijkt wel uit het per 
1917 afgeschafte art. 13 van de wet van 11 juli 1882 
(Staatsblad nr. 92):

“Indien de zaken, welke hetzij krachtens maat- 
of vennootschap, hetzij krachtens eenigen ande-
ren titel gemeen zijn, ingevolge overeenkomst 
tusschen de gerechtigden bij uittreding uit de 
bestaande gemeenschap of bij overlijden aan de 
overige mede-eigenaren verblijven tegen of zon-
der vergoeding, aan den uitgetredene of aan de 
erfgenamen of rechtverkrijgenden van een over-
leden deelgenoot, wordt bij elk zoodanig uit- 
treden of overlijden op de van de voormelde 
overeenkomst opgemaakte akte evenredig recht 
van registratie bijgevorderd alsof het aandeel 
van den uitgetreden of overleden deelgenoot bij 
de uittreding of het overlijden aan de overgeble-
ven deelgerechtigden onder bezwarenden titel 
ware overgedragen.”13

De wetgever maakt gebruik van een fictieve over-
dracht (onder bezwarende titel) bij het einde van  
de samenwerking om recht van registratie (bij) te 
kunnen heffen. Zoals bekend is het heffen op grond 
van ficties een beproefde techniek. De fictie van het 
geciteerde art. 13 blijkt in aangepaste vorm ook nu 
nog dienst te doen, zoals hierna nog zal blijken.

Laatstgemeld artikel vertoonde een nauwe band 
met art. 12 van de Successiewet uit 1897, welke 
regeling wij thans (enigszins gewijzigd, maar in de 
kern identiek) aantreffen in art. 11, lid 2 SW 1956, 
blijkens de volgende passage:

7. Sprenger van Eyk, p. 204.
8. Zie hierover, W. Burgerhart, Als je begrijpt wat ik bedoel 

(oratie Groningen), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2012, p. 21.

9. Dit is betrekkelijk recent nog eens door de Staatssecretaris 
van Financiën bevestigd, zie Kamerstukken II 2009-2010,  
31 930, nr. 9, p. 33.

10. Sprenger van Eyk, p. 156.
11. Tot deze nalatenschap behoort overigens ook de verplich-

ting om dit aandeel te leveren aan de overige maten. Zie 
voor een heldere uiteenzetting van de civiel- en succes-
sierechtelijke verhoudingen na het overlijden van een ven-
noot, Hof Amsterdam 28 juli 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011: 
BR6269.

12. Sprenger van Eyk, p. 349.
13. Sprenger van Eyk, p. 349.
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“Vooral sedert de verlaging van het registratie-
recht is de gelegenheid schoon om successie-
recht te ontduiken door eene overeenkomst, 
waarbij goed in gemeenschap wordt gebracht 
met bepaling dat de langstlevende den eigen-
dom zal hebben van het geheel. Wordt zulk eene 
overeenkomst tusschen bloed- of aanverwanten 
gesloten, dan dient het recht van successie in de 
plaats van het registratierecht gevorderd te wor-
den.”14

Het registratierecht dat werd geheven ter zake van 
de akte waarbij de onderneming werd ingebracht en 
nadien nog kon worden bijgeheven op grond van de 
gemelde fictieve overdracht, woog kennelijk op 
tegen het successierecht dat verschuldigd zou 
worden indien het aandeel in de personenvennoot-
schap bij overlijden van een vennoot nog tot diens 
nalatenschap behoorde.
Met een fictieve erfrechtelijke verkrijging wilde men 
de ontwijking van het recht van registratie een halt 
toeroepen.
Sonneveldt merkt in dit verband op dat de succes-
siewetgeving voorafgaand aan de invoering van het 
recht van schenking in 1917 wel aandacht besteedt 
aan het fenomeen schenking, maar dat deze 
aandacht zich voornamelijk richt op de bestrijding 
van het ontgaan van successierecht.15 Bijvoorbeeld 
met wettelijke ficties, zo kan uit het laatstgemelde 
citaat worden afgeleid.

3.  De verkrijging van een onderneming 
krachtens (fictieve) schenking

De schenking als belastbaar feit voor de schenk-
belasting betreft regelmatig de verkrijging van een 
onderneming.16 Hierbij moet (zoals hiervoor al 
opgemerkt) worden bedacht dat in dit verband 
onder schenking moet worden verstaan de gift, 
bedoeld in art. 7:186, lid 2 BW (art. 1, lid 7 SW 1956). 
Van een gift is sprake indien een handeling er toe 
strekt dat degeen die de handeling verricht, een 
ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. De 
civielrechtelijke gift (als handeling) zal in beginsel 
dan ook gepaard gaan met een andere (rechts)-
handeling, zoals een koopovereenkomst, een 
vennootschapsovereenkomst of een ander type 
overeenkomst.17 
De verkrijging van een onderneming in het kader  
van een bedrijfsopvolging behelst in veel gevallen 
(tevens) een gift, zeker in geval van een ‘agrarische 
bedrijfsopvolging’.18 De kring van de bedrijfsopvol-
gers is daarbij van belang. Zo waren agrarische 
bedrijfsopvolgingen in 2007 in meer dan 90% van de 
gevallen een gezins- of familie-aangelegenheid.19

Omdat de civielrechtelijke gift kan ‘ondergaan’ in 
een of meer benoemde overeenkomsten is deze als 
belastbaar feit voor de schenkbelasting niet altijd 
goed zichtbaar. Dat de koopovereenkomst voor een 
prijs boven of beneden de marktwaarde tot stand 
komt, betekent echter niet zonder meer dat hierin 

tevens een gift is gelegen. Hetzelfde geldt voor de 
vennootschapsovereenkomst en de daarin voor-
komende voortzettingsregeling en eventuele meer-
waardeclausule. Het motief voor de betreffende 
rechtshandeling, een eventuele bedrijfsopvolging of 
het mogelijk maken daarvan, is voor de schenkbelas-
ting niet relevant, ofschoon dit door de betrokkenen 
veelal anders zal worden ervaren. Voor de schenkbe-
lasting zal moeten vaststaan dat sprake is van een 
op vrijgevigheid van de gever gestoelde verarming, 
die een verrijking van de begiftigde tot gevolg heeft, 
tenzij van een fictieve verkrijging sprake is. Zoals 
hiervoor uiteengezet, hoeft de vrijgevigheid bij een 
fictie niet te worden opgespoord en zal ook zonder 
dat voldaan is aan de eis van de ‘bevoordelings-
oorzaak’ de ‘netto-draagkrachtvermeerdering’ in  
de heffing kunnen worden betrokken.

Het geval wil dat het enige belastbare feit voor de 
huidige schenkbelasting dat uitsluitend een 
vennootschappelijk (ondernemings)vermogen kan 
betreffen een fictieve schenking is, die is te vinden in 
art. 11, lid 1 SW 1956.20 Het artikellid luidt als volgt:

“Indien het aandeel van een persoon in goederen 
ten gevolge van een vennootschapsovereen-
komst bij zijn leven hetzij verblijft of kan worden 
toegedeeld aan, hetzij kan worden overgenomen 
door de deelgenoten of één of meer van hen, 

14. Sprenger van Eyk, p. 349.
15. F. Sonneveldt, ‘Ode aan de jubilaris: 100 jaar schenkbelas-

ting’, NTFR 2017/1411.
16. In deze bijdrage gebruik ik het abstracte begrip onder-

neming voor een zogenoemde ‘algemeenheid van goederen 
en schulden’ of een aandeel daarin. Wat in concreto tot een 
onderneming kan of moet worden gerekend, laat ik buiten 
beschouwing maar kan zowel voor civiel- als fiscaalrechte-
lijke vraagstukken van belang zijn.

17. Stilzitten kan in dit verband ook als een handeling 
worden aangemerkt. Zie HR 13 februari 2004, ECLI:NL: 
HR:2004:AN8172.

18. Zo werd gemeten dat bij een bedrijfsopvolging en famille 
in ongeveer 68% van de gevallen van een gift sprake was, 
bij een opvolging door derden in circa 26% van de geval-
len. Zie Civiele en fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. 
Een praktijkonderzoek; Burgerhart/Hoogeveen/Egger, p. 
14. Zie ook H.A.B. van der Meulen, E.B. Oosterkamp, H.B. 
van der Veen, M.A.P.H. van Asseldonk en G.S. Venema, Hoe 
landbouwers voorzien in hun sociale zekerheid. Rapport 
2009-025, LEI Wageningen UR, Den Haag 2009. Blijkens  
dit rapport gaat bij een bedrijfsoverdracht in de landbouw 
een aanzienlijk deel van het eigen vermogen in de onder- 
neming zonder vergoeding daarvan naar de opvolger, het-
geen noodzakelijk is om hem perspectief te geven.

19. J. Breembroek et al., Als je bedrijf je leven is – Bedrijfs- 
opvolging in het MKB en de agrarische sector. Reed  
Business Information 2007.

20. Het vermogen van een personenvennootschap zal door-
gaans als een (civielrechtelijke) onderneming aangemerkt 
kunnen worden. Personenvennootschappen kunnen echter 
ook activiteiten betreffen die niet als ondernemen gekwali-
ficeerd zullen worden. Zie voor voorbeelden, Asser/Maeijer 
& Van Olffen 7-VII 2017/31. In deze bijdrage ga ik telkens 
van de verkrijging van een onderneming(svermogen) uit.
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wordt het verbleven, toegedeelde of overgeno-
men aandeel voor de toepassing van deze wet 
geacht krachtens schenking te zijn verkregen. 
Het in de vorige volzin bepaalde is van overeen-
komstige toepassing op goederen waaromtrent 
een vennootschapsovereenkomst is gesloten 
krachtens welke van de rechthebbende zullen 
die goederen toebehoren aan of kunnen worden 
overgenomen door de overige contractanten of 
één of meer van hen.”

Art. 11, lid 5 SW 1956 bepaalt vervolgens dat van 
deze fictie slechts sprake is ‘indien de verkrijger de 
partner is van de schenker of de erflater of behoort 
tot diens bloed- of aanverwanten tot en met de 
vierde graad of hun partners’. In feite zien we dus dat 
op grond van deze beide bepalingen een familiaire 
bedrijfsopvolging via een personenvennootschap een 
bij fictie belastbaar feit voor de schenkbelasting is.

In art. 11, lid 1 SW 1956 vinden we de evenknie van 
art. 11, lid 2 SW 1956, met dien verstande dat de  
fictie van laatstgemeld artikellid niet tot de vennoot-
schapsovereenkomst beperkt gebleven is. In deze 
aan de onderneming en de schenking gewijde 
bijdrage staat de fictie van art. 11, lid 1 SW 1956 
centraal. De regeling is van betrekkelijk recente 
datum, te weten 1 januari 2010, hetgeen de vraag 
doet opkomen naar de noodzaak van de ingreep  
met deze fictie na een eeuw schenkbelasting. Ik zal 
daarop in de volgende paragraaf ingaan.

4.  De aanloop naar art. 11, lid 1 SW 1956
Om de bijzondere fictieve bedrijfsopvolgingsgift van 
art. 11, lid 1 SW 1956 ter zake van vennootschappe-
lijk vermogen in het systeem van die wet te kunnen 
analyseren is het van belang om te bezien wat de 
wetgever met deze fictie heeft beoogd. Ficties, zo is 
in de parlementaire behandeling van de ingrijpende 
wijziging van de Successiewet 1956 per 1 januari 2010 
nog door de Staatssecretaris van Financiën opge-
merkt, zijn een noodzakelijk verschijnsel in de 
Successiewet 1956 vanwege de civielrechtelijke 
oriëntatie van deze wet. Het fiscale recht volgt in dit 
kader het civiele recht. Indien de civielrechtelijke 
uitgangspunten niet passen bij wat de fiscale wetge-
ver voor ogen staat, dan kan worden ingegrepen met 
een fictie of (het spiegelbeeld daarvan) een vrijstel-
ling.21

De kiem voor de onderhavige fictie is naar mijn 
mening gelegd in het arrest van de Hoge Raad van  
13 februari 2004.22

De casus van dit arrest zag er, voor zover thans van 
belang, als volgt uit. Een vader en zijn zoon drijven 
sinds 1 januari 1974 samen een veehoudersbedrijf, 
als een vennootschap onder firma. In 1976 wordt 
deze vennootschapsovereenkomst notarieel vastge-
legd. In de vennootschappelijke voortzettingsrege-
ling is opgenomen dat bij het einde van de vennoot-
schap, door bijvoorbeeld overlijden van een vennoot, 

de voortzetter recht heeft op overdracht dan wel 
toedeling van het vennootschappelijke vermogen 
tegen een vergoeding van de waarde, waarbij “de 
onroerende goederen gewaardeerd dienen te worden 
naar de agrarische gebruikswaarde door de veehou-
derij”. De vader overlijdt in 1983; ten tijde van zijn 
overlijden was hij in de wettelijke gemeenschap van 
goederen gehuwd. Hij had een ouderlijke boedelver-
deling gemaakt, als gevolg waarvan zijn echtgenote, 
de moeder, tot het gehele aandeel van de erflater in 
het vennootschappelijke vermogen van bedoelde 
vennootschap gerechtigd werd. De zoon maakt na 
het overlijden van zijn vader geen gebruik van de 
voortzettingsregeling; hij continueert het bedrijf met 
zijn moeder, op basis van de vennootschapsakte uit 
1976. In 1991 beëindigen de moeder en haar zoon hun 
samenwerking; de vennootschap wordt ontbonden, 
waarbij het gehele vennootschappelijke vermogen 
aan de zoon wordt toegedeeld tegen een vergoeding 
overeenkomend met de agrarische waarde daarvan. 
In 1993 verkoopt de zoon een deel van de landbouw-
grond; de opbrengst wordt geherinvesteerd. Op  
23 mei 1995 overlijdt moeder. Haar dochter stemt 
niet in met de afwikkeling van de nalatenschap van 
moeder omdat volgens de dochter in de akte uit 
1991, waarbij de vennootschap tussen moeder en 
zoon ter gelegenheid van haar uittreding is ont-
bonden en de toedeling van het daartoe behorende 
vermogen aan de zoon plaatsvond, een gift aan de 
voortzetter is gelegen, waardoor de legitieme portie 
van de dochter is geschonden.

De dochter kreeg in hoger beroep onder meer op de 
volgende punten gelijk:
1.  bij de ontbinding en de voortzetting in 1991 
hadden slechts de onroerende zaken, en niet zoals 
feitelijk is geschied alle tot de vennootschap beho-
rende goederen, tegen een vergoeding op basis van 
de agrarische waarde mogen worden toegedeeld;
2.  in het feit dat moeder noch in 1984 – bij het 
voortzetten van de vennootschap – noch in 1991 – bij 
de ontbinding daarvan – een meerwaardeclausule 
heeft bedongen, is een gift gelegen.

In cassatie werd geprocedeerd over een gift door 
moeder aan zoon gelegen in de akte betreffende 
bedrijfopvolging uit de personenvennootschap in 
1991, waarbij onder andere bedacht dient te worden 
dat deze opvolging voortvloeide uit de door de vader 
en de zoon in 1976 gesloten vennootschapsovereen-
komst, die nadien door de moeder en de zoon is 
gecontinueerd. De in die overeenkomst opgenomen 
voortzettingsregeling is vervolgens ter zake van de 
uittreding door de moeder en de zoon nog op onder-
delen gewijzigd.

21. Kamerstukken II 2009-2010, 31 930, nr. 9, p. 33.
22. HR 13 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8172.
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Uit het oordeel van de Hoge Raad kan als rechtsregel 
worden afgeleid dat een bedrijfsopvolging ‘uit een 
personenvennootschap’ tegen vergoeding van de 
agrarische waarde onder omstandigheden geen gift 
hoeft te zijn omdat de deelgenoten op grond van de 
redelijkheid en billijkheid niet van een andere 
waarde mochten uitgaan op grond van de tussen hen 
bestaande vermogensrechtelijke verhouding. De 
vrijgevigheid als oorzaak en constitutief onderdeel 
van het belastbare feit schenking ontbreekt. Het 
arrest past overigens in de constante jurisprudentie 
over de toepassing van de redelijkheid en billijkheid 
bij de verdeling van gemeenschappen.23 Het voren-
staande laat onverlet dat in het aangaan van een 
vennootschapsovereenkomst een gift gelegen kan 
zijn, bijvoorbeeld in de voortzettingsregeling, die 
zich pas bij het einde van die overeenkomst kan 
openbaren en als voorwaardelijke gift kan worden 
aangemerkt. Ik kom hierop nog terug.

Met betrekking tot het niet-bedingen van de meer-
waardeclausule door moeder in 1991, hetgeen 
volgens de zoon geen schenking kan zijn omdat 
daarvoor een handelen is vereist, oordeelt de Hoge 
Raad:

“Dit betoog kan echter in zijn algemeenheid  
niet als juist worden aanvaard: bevoordeling uit 
vrijgevigheid kan onder omstandigheden ook 
plaatsvinden door een niet-handelen. Evenmin 
kan als juist worden aanvaard dat, bij het ont-
breken van een meerwaardeclausule in de ven-
nootschapsovereenkomst tussen [eiser] en zijn 
moeder, in de in overeenstemming met die over-
eenkomst afgewikkelde scheiding en deling hoe 
dan ook geen (materiële) schenking van de  
moeder aan [eiser] kan zijn gelegen, gegeven het 
feit dat deze laatste bij die scheiding en deling 
slechts datgene heeft verkregen waarop hij con-
tractueel recht had.”

Niet-handelen kan ook als een (rechts)handeling 
worden aangemerkt, zo stelt de Hoge Raad vast. In 
een eerdere publicatie merkte ik over dit citaat al op 
dat de Hoge Raad hierin tevens zegt dat indien de 
voortzetting overeenkomstig de vennootschapsover-
eenkomst is uitgevoerd, en dus geen meerwaarde-
clausule overeengekomen is, dat als zodanig een gift 
niet uitsluit.24

Indien de voortzettingsovereenkomst een volledige 
uitvoering van de vennootschapsovereenkomst bij 
uittreding van een vennoot is, kan op dat moment 
van een gift geen sprake zijn. De eventuele met de 
voortzetting samenhangende vermogensverschui-
ving (verarming/verrijking) stoelt dan namelijk niet 
op vrijgevigheid maar op de nakoming van verbinte-
nissen uit de eerder gesloten vennootschapsovereen-
komst. Als hierin geen meerwaardeclausule, althans 
niet de verplichting om deze van de bedrijfsopvolger 
te bedingen, voorkomt, dan zal het ontbreken van 

deze clausule bij de voortzetting in beginsel geen gift 
opleveren.

Legt men de nadruk in het laatstgemelde citaat 
echter op het verkrijgen van hetgeen ‘waarop hij 
contractueel recht’ heeft en betrekt men daarbij de 
thans aan de orde zijnde waarderingsmaatstaf 
(agrarische waarde), dan komt naar mijn mening 
een ander beeld naar voren.

Indien en voor zover de beginselen van de redelijk-
heid en billijkheid namelijk kunnen verplichten tot 
een van de vennootschapsovereenkomst afwijkende 
vergoeding, zoals dat moeder in casu ‘genoegen 
diende te nemen’ met de agrarische waarde, ook 
voor zover het andere zaken dan onroerende zaken 
betrof, dan is het mijns inziens ook mogelijk dat deze 
beginselen verplichten tot het overeenkomen van 
een meerwaardeclausule (ten laste van de bedrijfs-
opvolger). Er kan zelfs worden betoogd dat de 
voortzetting op basis van de agrarische waarde, 
waarbij men uitgaat van een voortzetting van de 
onderneming omdat bij deze waarde een net lonende 
exploitatie van de onderneming mogelijk is, dwingt 
tot een meerwaardeclausule, om het eventuele 
niet-voortzetten (geheel of gedeeltelijk staken) van 
de onderneming te ‘blokkeren’.25 De Hoge Raad laat 
in de tweede volzin in feite zien, zoals hij al eerder 
deed, dat voor de vraag of van een gift sprake is, het 
geheel van de rechtsverhouding in aanmerking 
genomen moet worden.26

Verder is het van belang dat de Hoge Raad de 
meerwaardeclausule voor een (juridische) kwalifica-
tie daarvan niet stand alone beoordeelt, maar in de 
context van de overeenkomst waarvan zij deel 
uitmaakt. Het niet-bedingen van deze clausule kan 
in deze gedachte als zodanig geen gift inhouden, 
maar kan tot gevolg hebben dat de opvolgingsover-
eenkomst waarvan deze niet-handeling onderdeel 
uitmaakt (tevens) als een gift kan worden aange-
merkt. Volgens de Hoge Raad is het hof er zonder 
voldoende motivering van uitgegaan dat de moeder 
daadwerkelijk in de positie verkeerde om een meer-
waardeclausule te kunnen bedingen en door dat 

23. Zie bijvoorbeeld HR 23 december 1965, NJ 1967, 44  
(Hendriksen-Maatkamp), HR 12 oktober 2001, NJ 2003, 534 
en HR 31 mei 2002, NJ 2003, 342.

24. W. Burgerhart, ‘Estate planning/erfrecht/successierecht’ 
(preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht), Tijdschrift 
voor Agrarisch Recht april 2017, p. 156.

25. Zie bijvoorbeeld, W. Burgerhart, Waarde en Erfrecht, 
Beschouwingen over de waarde van een onderneming in 
het erfrecht en enige verwante wetten (diss. Nijmegen), 
Deventer: Kluwer 2008, p. 140.

26. HR 4 maart 2005, NJ 2005, 162.
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achterwege te laten in de uittredingsafspraken een 
gift aan de zoon gedaan heeft. In andere woorden, de 
moeder is niet verarmd door haar aanspraak op een 
meerwaardeclausule te laten schieten.27

Een meerwaardeclausule is naar mijn mening in 
wezen niets anders is dan een voorwaarde (art. 3:38 
BW), ontbindend dan wel een combinatie van een 
ontbindende en een opschortende voorwaarde.  
Deze clausule kan als zodanig het karakter van een 
rechtshandeling niet veranderen. Zo kan een meer-
waardeclausule op zich beschouwd het giftkarakter 
niet aan een bedrijfsopvolging ontnemen.28 Het 
geheel van de rechtsverhouding is bepalend of van 
een gift sprake is en niet een daarvan deel uitmaken-
de meerwaardeclausule, die (slechts) in een even-
tuele herschikking van het economische belang bij 
de transactie kan resulteren.

Naar aanleiding van het onderhavige arrest ontstond 
een discussie in de literatuur over de vraag of bij 
voortzetting van een landbouwonderneming tegen 
vergoeding van de agrarische waarde wel of geen 
sprake was van een gift. Aan de ene zijde werd 
benadrukt dat art. 1, lid 1 juncto lid 7 SW 1956 naar 
het civielrechtelijke giftbegrip verwijst en dat dát 
derhalve als belastbaar feit aangemerkt moet 
worden.29 Aan de andere zijde werd betoogd dat een 
voortzetting tegen vergoeding van een lagere waarde 
dan de op grond van art. 21, lid 13 SW 1956 in 
aanmerking te nemen maatstaf voor de heffing van 
schenkbelasting, te weten de hogere liquidatiewaar-
de, als een gift aangemerkt diende te worden.30

In zijn arrest 20 maart 2009 werd dit pleit door de 
Hoge Raad beslecht, zo blijkt uit het volgende citaat:

“Middel 1 betoogt terecht dat het Hof niet aan 
de hand van het waarderingsvoorschrift van 
artikel 21 van de Successiewet 1956 (hierna: de 
Wet) had mogen beoordelen of sprake is van een 
schenking in de zin van de Wet. Artikel 1, lid 2, 
van de Wet, zoals dat in het onderwerpelijke jaar 
luidde, verwees immers voor het begrip ’schen-
king’ naar de desbetreffende titel uit het Burger-
lijk Wetboek. Bij de beoordeling of sprake is van 
een schenking volgens het Burgerlijk Wetboek 
spelen de voorschriften van artikel 21 van de Wet 
geen rol.”31

De casus van dit arrest was vergelijkbaar met die van 
het arrest van 13 februari 2004. De zoon/bedrijfsop-
volger werd voor het schenkingsrecht aangeslagen. 
Hij bestreed dit met een beroep op dit arrest. Nadat 
de Hoge Raad had beslist dat het civielrechtelijke 
giftbegrip voor het belastbaar feit voor het schen-
kingsrecht in aanmerking genomen diende te 
worden, kon hij overgaan tot de inhoudelijke toets of 
de voortzetting tegen vergoeding van de agrarische 
waarde een gift inhield. De Hoge Raad besliste het 
volgende:

“Daarnaast wijst het middel er in dit verband 
terecht op dat in onderdeel 3.4.4 van het arrest 
van de Hoge Raad van 13 februari 2004, nr. 
C02/223HR, NJ 2004, 653, ter zake van een situa-
tie als de onderwerpelijke, waarin een voorheen 
door vader en zoon in maatschapsverband uit-
geoefend agrarisch bedrijf wordt voortgezet 
door de zoon, onder meer is overwogen ‘dat (...) 
de rechtsbetrekkingen tussen deelgenoten in 
een gemeenschap worden beheerst door de 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid, die in 
het algemeen in de weg staan aan een waarde-
ring die voortzetting van een (nog juist lonend) 
bedrijf onmogelijk maakt (...)’. Hieruit vloeit 
voort dat in het algemeen sprake zal zijn van 
nakoming van een verplichting – en niet van de 
bedoeling tot bevoordeling die is vereist voor het 
aannemen van een schenking – voor zover waar-
dering op een lagere waarde dan de economi-
sche waarde noodzakelijk is om voortgezette 
bedrijfsuitoefening te verzekeren.”

De beide in deze paragraaf behandelde arresten 
hebben een belangrijke bijdrage aan de rechts-
ontwikkeling geleverd, zowel op civiel- als fiscaal-
rechtelijk vlak. Zoals in de volgende paragraaf zal 
blijken, is in het bijzonder het laatstgemelde arrest 
aanleiding geweest om de Successiewet 1956 aan te 
passen. Op het nut en de noodzaak van dit ingrijpen, 
zal ik daarna ingaan.

5.  Art. 11, lid 1 SW 1956 per 1 januari 2010
Blijkens het op 20 april 2009 ingediende voorstel tot 
‘Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere 
belastingwetten’ was de in de vorige paragraaf 
geschetste discussie naar aanleiding van HR  
13 februari 2004 over het belastbare feit voor de 
schenkbelasting voor de Staatssecretaris van 
Financiën in eerste instantie kennelijk geen reden 
om met wetgeving in te grijpen. Gedurende het 
wetgevingsproces ziet de staatssecretaris in het hier-

27. Hof Arnhem besliste overigens na verwijzing dat het niet-
bedingen van een meerwaardeclausule in casu geen gift was. 
Hof Arnhem 15 maart 2005, ECLI:NL:GHARN:2005: AT1011.

28. Zie hierover uitgebreider, W. Burgerhart, ‘Estate planning/
erfrecht/successierecht’ (preadvies Vereniging voor Agra-
risch Recht), Tijdschrift voor Agrarisch Recht april 2017,  
p. 156 e.v.

29. Zie bijvoorbeeld, R.T.G. Verstraaten, ‘Overdracht en ver-
erving van de onderneming, meerwaardeclausule en de 
Successiewet’, KWEP 2005/4; N. Idsinga, ‘Wel of geen meer-
waardeclausule en het schenkingsbegrip’, WPNR 2005/6632.

30. Zie in het bijzonder, N.C.G. Gubbels, M.J. Hoogeveen, 
‘Overdracht van de onderneming en schenking (1) (2),  
Beschouwing naar aanleiding van HR 13 februari 2004’, 
WFR 2005/6615 en 6616.

31. HR 20 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF1043.
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voor behandelde arrest van de Hoge Raad van  
20 maart 2009 aanleiding om het voorstel alsnog aan 
te passen en presenteert een bij leven werkende 
variant op het huidige art. 11, lid 2 SW 1956, resulte-
rend in een fictieve schenking. Gelukkig wordt deze 
fictieve schenking in de loop van het wetgevings-
proces gedecimeerd tot de verkrijging ‘ten gevolge 
van een vennootschapsovereenkomst’ en treedt op  
1 januari 2010 art. 11, lid 1 SW 1956 in werking.32 Feit 
is dat op grond van deze fictie in de casus van de 
beide hiervoor behandelde arresten sprake zou zijn 
geweest van een belastbaar feit voor de schenkbelas-
ting, en daar was het de wetgever om te doen. Voor 
de maatstaf van heffing komt men dan namelijk 
vervolgens wél uit in art. 21, lid 13 SW 1956, op grond 
waarvan de onderneming als samenhangend geheel 
‘going concern’ in aanmerking wordt genomen, tenzij 
deze waarde lager is dan die van de som der delen, 
zodat naar de liquidatiewaarde van die onderneming 
wordt geheven.33

Blijkens de wetshistorie van art. 11, lid 1 SW 1956 
heeft de staatssecretaris de volgende argumenten 
voor het invoeren van de onderhavige fictieve 
schenking. Ten eerste merkt hij op dat de “precieze 
invulling van de ‘nog juist lonende exploitatiewaar-
de’ nog niet verkend is”, hetgeen aanleiding kan 
geven tot ‘veel discussie en onduidelijkheid rondom 
bedrijfsoverdrachten’, terwijl voor de bepaling van 
de waarde in het economische verkeer concrete 
rekenmodellen voor handen zijn.34 Het tweede 
argument is het feit dat, zou in de hiervoor bespro-
ken casus van een gift sprake geweest zijn, het 
verschil tussen de liquidatiewaarde en de waarde 
going concern op grond van de bedrijfsopvolgingsfa-
ciliteiten toch ‘vrijgesteld’ zou zijn mits de verkrijger 
de onderneming ten minste vijf jaren voortzet (zie 
art. 35e SW 1956). Hoewel de agrarische waarde is 
gebaseerd op een voortdurende, net lonende exploi-
tatie ontbreekt een civielrechtelijke voortzettings-
verplichting, althans kan volgens de staatssecretaris 
aan de voortzettingsbedoeling van de opvolger 
worden getwijfeld. Ten slotte wil de staatssecretaris 
met een fictieve gift een gelijke behandeling voor de 
bedrijfsopvolging bij leven en bij overlijden tot stand 
brengen. De bij overlijden werkende voortzettingsre-
geling kan immers leiden tot een fictieve verkrijging 
op grond van art. 11, lid 2 SW 1956, terwijl een 
bedrijfsopvolging tijdens leven op grond van een 
dergelijke regeling met de behandelde arresten voor 
ogen buiten de heffing van schenkbelasting kan 
blijven.35

Het ontbreken van een voortzettingsverplichting 
lijkt echter des Pudels Kern te zijn, getuige de 
volgende passage uit de wetshistorie:

“Voor gevallen als de berechte vormt het verschil 
tussen liquidatiewaarde en de “nog juist lonende 
exploitatiewaarde” bij overdracht tijdens leven, 
geen belaste verkrijging. Het onderscheid komt 

naar voren bij niet-voortzetten binnen de vijf-
jaarstermijn van de bedrijfsopvolgingsregeling. 
Bij de overdracht tijdens leven is er dan geen – 
voorwaardelijke vrijgestelde – verkrijging waar-
van de vrijstelling kan worden teruggenomen en 
bij overgang krachtens overlijden wel. Dit kan 
leiden tot een groot verschil in fiscale behande-
ling in overigens gelijke gevallen en gaat in tegen 
de uitgangspunten van de bedrijfsopvolgingsre-
geling.”36

Het bij uittreding tijdens leven van een vennoot op 
grond van een vennootschapsovereenkomst verble-
ven, toegedeelde of overgenomen aandeel in goede-
ren wordt sinds 1 januari 2010 als een verkrijging 
krachtens fictieve schenking aangemerkt, mits de 
verkrijger een in art. 11, lid 5 SW 1956 aangeduide 
verwant is. Op grond van art. 5, lid 2 SW 1956 mogen 
de voor deze verkrijging opgeofferde ‘lasten en 
verplichtingen’ (tegenprestatie) op de maatstaf van 
heffing in mindering worden gebracht, zodat per 
saldo de netto-verkrijging voor de schenkbelasting 
in aanmerking komt. Dat van een fictieve schenking 
sprake is, staat niet aan een beroep op de successie-
rechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, de voor-
waardelijke vrijstelling van art. 35b SW 1956, in de 
weg. De vrijstelling wordt pas onvoorwaardelijk na 
ommekomst van een voortzettingstermijn van vijf 
jaren. En daar was het de staatssecretaris in feite  
om te doen, zo blijkt uit de hiervoor aangehaalde 
parlementaire stukken.

In de omschrijving van het belastbaar feit, zien we 
dit laatste echter niet terug. Het draait in art. 11, lid 
1 SW 1956 om de vennootschapsovereenkomst als 
titel voor de verkrijging van een ‘aandeel in goede-
ren’. Doorgaans zal weinig twijfel bestaan over de 
vraag of een overeenkomst als een vennootschaps-
overeenkomst aangemerkt kan worden. Afbake-
ningsvragen zijn echter niet ondenkbaar. Zo stuit 
men in de literatuur op aandacht voor het onder-
scheid tussen een vennootschapsovereenkomst en 
bijvoorbeeld een participatiecontract of een arbeids-
overeenkomst.37

32. Zie hierover EstateTip Review 2009-29, Den Haag: Boom 
Juridische Uitgevers.

33. Kamerstukken II 2001-2002, 28 015, nr. 3, p. 38.
34. Kamerstukken II 2009-2010, 31 930, nr. 9, p. 40.
35. Kamerstukken II 2009-2010, 31 930, nr. 9, p. 41. Zie voor dit 

argument I.J.F.A. van Vijfeijken in haar noot bij HR  
20 maart 2009, BNB 2009/179. 

36. Kamerstukken II 2009-2010, 31 930, nr. 9, p. 41.
37. Asser/Maeijer & Van Olffen 7-VII 2017/30.
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De vennootschapsovereenkomst dient een verblij-
ving, toedeling of overneming mogelijk te maken. De 
verblijving en toedeling, beide verdelingshandelin-
gen, kunnen slechts gemeenschappelijke goederen 
betreffen, de overneming zowel gemeenschappelijke 
goederen als goederen van een der contractanten, 
ofwel vennoten. Doorgaans zal een vennootschaps-
overeenkomst in een voortzettingsregeling voorzien, 
waarvan verblijvings-, toedelings- en overnemings-
bedingen, deel uitmaken, maar vanzelfsprekend is 
dit niet.38 Mochten dergelijke bedingen ontbreken, 
dan kunnen de vennoten bijvoorbeeld ter gelegen-
heid van de uittreding van een vennoot een verdeling 
of overneming overeenkomen. Gezien de tekst van 
de wet valt te betwijfelen of in dit geval van een 
fictieve schenking sprake is. De verkrijging is immers 
geen gevolg van de vennootschapsovereenkomst, 
maar van een nadere ‘uittredingsovereenkomst’. 
Overigens dient een dergelijke ‘afzonderlijke exit-
regeling’ naar mijn mening te worden onderscheiden 
van het wijzigen van de vennootschappelijke uit-
tredingsregeling, zoals bijvoorbeeld in de casus van 
het besproken arrest van 13 februari 2004 gebeurde. 
Dan vindt de verkrijging wel op grond van de 
vennootschapsovereenkomst plaats.

Uit de wettekst kan verder nog worden afgeleid dat 
het belastbaar feit wordt geconstateerd op het 
moment van de verkrijging, terwijl de eerder geslo-
ten vennootschapsovereenkomst daarvoor de titel 
verschaft. Het aangaan van de vennootschapsover-
eenkomst markeert over het algemeen de start van 
een samenwerking, de belaste verkrijging ziet in 
beginsel op het einde daarvan, oftewel de bedrijfs-
opvolging bij uittreding van een vennoot uit een 
personenvennootschap. Tussen deze beide momen-
ten kan een aanzienlijke periode zijn verstreken. De 
fictieve schenking herbergt dan ook een ‘voorwaar-
delijk element’: op het moment van het aangaan van 
de vennootschapsovereenkomst (zonder welke art. 
11, lid 1 SW 1956 niet van toepassing is) staat in 
beginsel nog niet vast wie het (aandeel in het) goed 
bij einde van de samenwerking verkrijgt. Het lijkt 
erop dat de fictieve schenking, mede gelet op art. 1, 
lid 9 SW 1956 waarin de gift onder opschortende 
voorwaarde wordt geacht tot stand te komen op het 
moment dat de voorwaarde wordt vervuld, ontstaat 
op het daadwerkelijke verkrijgingsmoment. Het 
behoeft geen betoog dat het verkrijgingsmoment 
van belang kan zijn voor onder andere de grootte  
van de beschikbare schenkbelastingvrijstelling.

6.  Het middel erger dan de kwaal
Sinds 1 januari 2010 tackelt de wetgever een mijns 
inziens vermeend probleem met een fictieve schen-
king. Ik zal dat hierna onderbouwen. De fictieve 
schenking was en is geen nieuw fenomeen in de 
Successiewet 1956,39 maar wel een minder 
‘vertrouwd’ instrument dan de fictieve verkrijgingen 
krachtens erfrecht. Kennelijk pasten de civielrechte-
lijke uitgangspunten van een bedrijfsopvolging via 

een personenvennootschap, zoals in de casus van de 
hiervoor besproken arresten, niet bij wat de fiscale 
wetgever in dezen voor ogen stond.40 De hiervoor 
weergegeven argumenten voor de onderhavige 
fictieve schenking spreken als zodanig voor zich, 
maar ik betwijfel ten zeerste of de fiscale wetgever 
wel een goed en volledig beeld op de aan de orde  
zijn bedrijfsopvolgingsproblematiek had en of de 
gekozen oplossing de juiste is.

De verkrijging van (een aandeel in) goederen van een 
natuurlijke persoon tijdens zijn leven als gevolg van 
een vennootschappelijke verblijving, toedeling of 
overneming is sinds 1 januari 2010 dus op grond van 
art. 11, lid 1 SW een fictieve schenking. Of sprake is 
van een op vrijgevigheid gebaseerde verarming/
verrijking is niet meer relevant. De fictie verdrukt  
als het ware de civielrechtelijke kwalificatie van de 
rechtshandeling, maar daardoor is het niet uitgeslo-
ten dat sprake is van een ‘samenloop’ van een 
fictieve schenking en een civielrechtelijke gift. Een 
civielrechtelijke gift kan reeds bij het aangaan van  
de personenvennootschap zijn gedaan onder de 
opschortende voorwaarde van het einde van de 
samenwerking en voortzetting van de onderneming 
door de opvolger.41 Indien men zich als vennoot  
bindt aan een voortzettingsregeling die bij uit-
treding (slechts) op de agrarische waarde van het 
aandeel in het vennootschappelijke vermogen 
aanspraak geeft, kan een dergelijke gift niet zonder 
meer worden uitgesloten. Vanzelfsprekend dient 
voor de kwalificatie van deze rechtshandeling het 
geheel van de vennootschappelijke rechtsverhou-
ding in aanmerking te worden genomen.42 Opmerke-
lijk is dat dit in de procedure die heeft geleid tot het 
besproken arrest van 13 februari 2004 niet door de 
eisende partij aan de orde is gesteld, evenmin als de 
‘toetreding’ van moeder tot de reeds bestaande 
maatschapsovereenkomst en voortzettingsregeling, 
die eveneens als een handelen met bevoordelingsbe-
doeling aangemerkt had kunnen worden. Zowel 
vader als moeder zouden bij hun uittreden immers 
niet de ‘hoogst haalbare verkoopprijs’ voor hun 
aandelen toucheren. Dat zij bij toetreding genoegen 
namen met de vergoeding bij uittreding (mede) op 

38. Asser/Maeijer & Van Olffen 7-VII 2017/238.
39. Zo bestond de huidige fictieve schenking van art. 1, lid 4 

SW 1956 al op 1 januari 2010.
40. Kamerstukken II 2009-2010, 31 930, nr. 9, p. 33.
41. Van een gift is overigens geen sprake indien aan de ‘kans-

contractcriteria’ voldaan is, te weten nagenoeg gelijke 
sterftekansen van de vennoten, gelijke inbreng door de 
vennoten en een gelijke toerekening van schulden aan de 
vennoten. Zie HR 1 oktober 1993, NJ 1994, 257, m.nt. WMK 
(Pellicaan) en HR 7 februari 1997, NJ 1997, 595, m.nt. WMK 
(Kanscontract).

42. HR 4 maart 2005, NJ 2005, 162.
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basis van de agrarische waarde om de zoon tot de 
voortzetting van het landbouwbedrijf in staat te 
stellen doet daaraan niet af. Indien de ouders de 
bewustheid en de wil hebben gehad om hun zoon te 
bevoordelen met het verschil tussen de waarde in 
het economische verkeer en de agrarische waarde 
van het vennootschapsaandeel, met het oogmerk 
hun zoon tot een lonende exploitatie van de onder-
neming in staat te stellen, dan kan van een gift 
sprake zijn. Aan de bewustheid van en de wil tot 
bevoordeling doet dit oogmerk niet af, aangezien dit 
oogmerk niet anders betekent dan het motief tot de 
bevoordeling.43 Hiermee keren we terug naar de 
Sprenger van Eyk in 1917, waarin werd ‘gehamerd’ 
op het verschil tussen het motief en de oorzaak van 
de rechtshandeling. Dit onderscheid is voor de 
civielrechtelijke gift nog actueel.

Kortom, de fictieve schenking van art. 11, lid 1 SW 
1956 sluit een belastbare schenking op grond van art. 
1, lid 1 SW 1956 niet uit. Indien men bedenkt dat in 
geval van de hiervoor bedoelde civielrechtelijke gift 
onder opschortende voorwaarde de totstandkoming 
daarvan in art. 1, lid 9 SW 1956 wordt ‘verlegd’ naar 
het uittredingsmoment, is de samenloop compleet. 
Alhoewel men van een cumulatie van belastbare 
feiten zou kunnen spreken, zal de fictieve schenking 
de civielrechtelijke gift mijns inziens (moeten) 
overrulen zodat van een dubbele heffing geen sprake 
zal (mogen) zijn, zo de successierechtelijke bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten dit al niet zouden pareren. Dit 
laat overigens onverlet dat het onderscheiden van de 
fictieve schenking en de civielrechtelijke gift in een 
dergelijk geval voor andere vraagstukken relevant 
kan zijn, zoals bijvoorbeeld voor de legitiemerege-
ling.

De oorzaak voor de hiervoor geschetste ‘weeffout’ is 
mijns inziens (mede) veroorzaakt door ‘copy-paste’ 
aanpak van de wetgever. Destijds heeft men de tekst 
van het huidige art. 11, lid 2 SW 1956 gebruikt voor 
het huidige art. 11, lid 1 SW 1956, in eerste instantie 
door (behoudens de verkrijging krachtens erfrecht  
in de verkrijging krachtens schenking te wijzigen) 
slechts het woord ‘overlijden’ te vervangen door 
‘leven’.44 De wetgever heeft zich daarbij kennelijk 
niet gerealiseerd dat de hiervoor bedoelde samen-
loop bij een verkrijging krachtens erfrecht zich niet 
kan voordoen. Een overeenkomst kan immers geen 
verkrijging krachtens wettelijk of testamentair 
erfrecht opleveren, terwijl de vennootschapsover-
eenkomst daarentegen juist wel tevens een gift kan 
zijn.45

Indien men bedenkt dat de onderhavige fictieve 
schenking, blijkens de onderbouwing in de parle-
mentaire behandeling, niet primair is bedoeld om de 
heffing van schenkbelasting ‘veilig te stellen’ maar 
om de voortzetting van de onderneming te waarbor-
gen, kan men zich met reden afvragen of een derge-
lijke ingreep in het systeem gerechtvaardigd is om 

een vermeend probleem te dichten. Een vermeend 
probleem, omdat de vennootschapsovereenkomst 
en de alom tegenwoordige redelijkheid en billijkheid 
de bedrijfsopvolger in beginsel tot voortzetting 
zullen verplichten indien dat bij het maken van de 
uittredingsafspraken mede van belang is geweest. 
De vergoeding voor de uittreder zal immers mede 
zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de onderne-
ming wordt gecontinueerd. Het is daarbij overigens 
allerminst ondenkbaar dat het ‘civielrechtelijke 
voortzettingsvereiste’ de vijfjaarstermijn van art. 35e 
SW 1956 overschrijdt. Zo bevatten meerwaarde-
clausules over het algemeen al een langere periode 
dan vijf jaar.

7.  Slotsom
Het valt niet te betwijfelen dat het in deze bijdrage 
aan de orde gestelde arrest van de Hoge Raad van  
20 maart 2009 de aanleiding is geweest voor het 
invoeren van de fictieve schenking van art. 11, lid 1 
SW 1956. In het systeem van de Successiewet 1956 
kunnen fictieve verkrijgingen niet worden gemist, 
maar de onderhavige fictieve schenking is naar mijn 
mening overbodig. De invoering van deze fictie past 
in de trend om hiermee een einde te maken aan 
ontwijkingsmogelijkheden die de wet en de inter-
pretatie daarvan door de rechter toestonden.46

Zoals ik hiervoor heb uiteengezet is de fictie echter 
niet nodig voor het behoud van de heffing van 
schenkbelasting noch voor het verzekeren van een 
voortzettingstermijn.

Art. 11, lid 1 SW 1956 is kennelijk een reactie op een 
in de ogen van de fiscale wetgever onwelgevallig 
arrest van de Hoge Raad. Dat is naar mijn mening 
een slechte aanleiding voor een wettelijke ingreep. 
Zo is het een hachelijke zaak om met wetswijzigin-
gen te reageren op een concrete rechterlijke 
uitspraak. De feiten en omstandigheden van iedere 
zaak zijn in beginsel uniek. De procesvoering maar 
ook andere, onbenoemde factoren bepalen de 
uitkomst van een procedure. Wetgeving mag daarop 
mijns inziens niet zo maar voortbouwen. 
Dat de Hoge Raad in de betreffende casus oordeelde 
dat geen sprake van een civielrechtelijke gift en dus 
geen belastbaar feit voor de schenkbelasting, laat 
onverlet dat in vergelijkbare casus een gift op 
hetzelfde of op een ander moment tijdens het 
bestaan van de vennootschapsovereenkomst niet 
uitgesloten is.

43. Zie voor deze heldere redenering, Hof Leeuwarden 
13 januari 2006, ECLI:NL:GHLEE:2006:AU9904.

44. Nadien is, zoals hiervoor al weergegeven, de werkingssfeer 
beperkt tot de vennootschapsovereenkomst.

45. Zie art. 4:42, lid 1 BW: een uiterste wilsbeschikking is een 
eenzijdige rechtshandeling.

46. F. Sonneveldt, ‘Ode aan de jubilaris: 100 jaar schenkbelas-
ting’, NTFR 2017/1411, p. 3.
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Bovendien schuilt in een wetswijziging naar aanlei-
ding van een concrete casus het gevaar dat daarbij 
het systeem van de wet uit het oog wordt verloren of 
onduidelijk is welke plaats de nieuwe regeling hierin 
inneemt. Zo heb ik hiervoor uiteengezet, is samen-
loop van art. 11, lid 1 SW 1956 met art. 1, lid 1 onder 
2° SW 1956 mogelijk, hetgeen waarschijnlijk niet is 
voorzien. Onduidelijk is de beoogde relatie met de 
successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. 
Gezien de in de parlementaire behandeling aange-
dragen argumenten en het feit dat de fictieve schen-
king op (een aandeel in) de onderneming betrekking 
heeft, maakt deze fictie kennelijk deel uit van deze 
faciliteiten. Op grond van dit belastbare feit voor de 
schenkbelasting komt men namelijk, ongeacht de 
overeengekomen vergoeding, in art. 21, lid 13 SW 
1956 uit, als gevolg waarvan de verkrijging voor de 
voortzettingswaarde dan wel de hogere liquidatie-
waarde in aanmerking wordt genomen. Het verschil 
tussen deze waarden is evenwel volledig vrijgesteld 
indien een beroep wordt gedaan op de bedrijfsopvol-
gingsvrijstelling van art. 35b, lid 1, onderdeel b onder 
1° SW 1956. Als eerder opgemerkt, is deze vrijstelling 
pas onvoorwaardelijk indien de onderneming ten 
minste vijf jaren wordt voortgezet (art. 35b, lid 6 SW 
1956). Kennelijk is deze omslachtige route nodig om 
de bedrijfsopvolger tot voortzetting van de onder-
neming te bewegen. Mocht men in de toekomst 
willen sleutelen aan de bedrijfsopvolgingsregeling, 
dan mag deze relatie vanzelfsprekend niet over het 
hoofd worden gezien.

Honderd jaar na de invoering van de schenkbelas-
ting stel ik vast dat de tekstuele gelijkenis tussen de 
fictieve verkrijging voor het registratierecht en de 
fictieve schenking van ondernemingsvermogen 
treffend is. Ficties zijn blijkbaar ‘van alle tijden’ en 
zijn een onmisbaar instrument voor de fiscale 
wetgever om de effectiviteit van een heffingswet te 
onderhouden. Het verschil tussen beide is echter 
eveneens treffend. De fictie van art. 13 van de Wet 
van 11 juli 1882 (Staatsblad nr. 92) was een reactie  
op een ongewenst ontwijkingsgedrag van belasting-
plichtigen. Bij de fictie van art. 11, lid 1 SW 1956 is 
daarvan niet gebleken, het was blijkens de wets-
historie slechts een reactie op een rechterlijke 
uitspraak. De eerstbedoelde aanleiding is valide de 
laatstbedoelde niet, zo is hiervoor wel gebleken.


