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Inhoud Voorwoord

In deze publicatie ‘West-Europa trekt één lijn bij overdracht familiebedrijven - Onderzoek naar de fiscale 
bedrijfsopvolging sregelingen in West-Europa’ laten wij de resultaten zien van ons onderzoek naar de 
bedrijfsopvolgingsregelingen in West-Europa. Wij hebben hierbij de regelingen - met name in de schenk- en 
erfbelasting - op een rij gezet van België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Voor vrijwel al deze landen geldt dat familiebedrijven de motor van de 
nationale economie vormen.

Uit het Global Family Business Survey 2014, een onderzoek dat wij hebben verricht onder  
2.378 familiebedrijven in meer dan 40 landen, blijkt dat familiebedrijven in veel landen nog steeds 
een dynamische en veerkrachtige sector vormen. Naast de financiering van het familiebedrijf, het  
aantrekken en vasthouden van kwalitatief goede werknemers is de bedrijfsopvolging één van de 
belangrijkste uitdagingen voor het familiebedrijf. Ditzelfde beeld komt terug in de Nederlandse  
Family Business Survey 2014.

De bedrijfsopvolgingsregelingen lijken onder druk te staan. In onze recente publicatie ‘Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk 
– Onderzoek naar de invloed van bedrijfsopvolgingsregelingen op de continuïteit van familiebedrijven’ (december 2014) staan de 
resultaten van ons onderzoek naar de gevolgen van een versobering van de regelingen voor Nederlandse familiebedrijven. 
Dat onderzoek wijst uit dat de continuïteit van veel familiebedrijven onder druk komt te staan als de regelingen daadwerkelijk 
worden ingeperkt. Versobering zou bij veel familiebedrijven leiden tot een grotere financieringsbehoefte en het verkrijgen van die 
financiering is al een grote uitdaging.

De vraag rijst wat het beeld op West-Europees niveau is. Vrijwel alle betrokken landen kennen specifieke fiscale faciliteiten voor de 
bedrijfsopvolging met een omvangrijke tegemoetkoming. Nederland loopt wat dat betreft in de pas. De regelingen hebben, evenals 
in Nederland, als belangrijkste argument dat de continuïteit van familiebedrijven moet worden gewaarborgd. Ten slotte blijkt dat 
Nederland met een effectieve belastingdruk van circa 3,4 procent net iets boven het gemiddelde ligt van de onderzochte landen  
(2,8 procent).1

Onze conclusie is dat niet alleen de achtergrond van de Nederlandse faciliteit, maar ook de vrijstelling als zodanig en de daaraan 
verbonden voorwaarden, goed aansluiten bij de bedrijfsopvolgingsregelingen in de ons omringende landen. Nederland biedt een 
gelijk speelveld met die landen en wij pleiten ervoor om die balans niet te verstoren.  De toekomst van de familiebedrijven in  
West-Europa ligt ons zeer na aan het hart. Wij dringen daarom aan op behoud en verdere verankering van deze faciliteiten.  
Dan kunnen familiebedrijven – juist in deze economisch onzekere tijden – zonder belemmering van al te veel fiscale hordes,  
zich richten op de continuïteit en groei van hun onderneming. Dit komt direct ten goede aan onze samenleving.

Renate de Lange-Snijders
Partner Tax

Jan Nieuwenhuizen
Director Tax

Casper de Nooijer
Director Family Business

1 Bij vererving in rechte lijn.
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Familiebedrijven in West-Europees perspectief

Er bestaat geen twijfel over dat het segment familiebedrijven een buitengewoon 
belangrijke bijdrage levert aan de West-Europese economie. In vrijwel elk Europees 
land bestaat de overgrote meerderheid van ondernemingen uit familiebedrijven, 
en in de meeste landen draagt het segment 50 procent of meer bij aan het Bruto 
Nationaal Product, zoals blijkt uit de onderstaande tabel. Hoewel familiebedrijven 
gemiddeld iets kleiner zijn dan overige bedrijven, genereren ze bijna de helft van 
alle banen. Wereldwijd wordt geschat dat 80 procent van alle bedrijvigheid wordt 
uitgevoerd door familiebedrijven. 

Opmerkelijk genoeg krijgt het segment relatief weinig aandacht van beleidsmakers en van 
onderzoekers. Gegevens over het segment worden nog niet stelselmatig bijgehouden, zoals 
blijkt uit de lege vakjes in de tabel. Uit onderzoek dat wel verricht wordt, komt naar voren dat 
familiebedrijven hun tegenhangers in meerdere indicatoren voorbijstreven, waaronder rendement 
op vermogen en zorg voor continuïteit op de lange termijn. Familiebedrijven zijn verantwoordelijk 
voor de overgrote meerderheid van de creatie van nieuwe banen. Deze bedrijven verrichten 
gemiddeld meer innovatie en zijn vernieuwender.2 

2 Global Family Business Survey (PwC, 2014).

Figuur 1  EU - kengetallen familiebedrijven per land
% familie-
bedrijven van 
totaal onder-
nemingen

% werk-
gelegenheid 
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bedrijven van 
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% werk-
gelegenheid 
familiebedrijven 
binnen privé-
sector

Bijdrage 
familie-
bedrijven aan 
BNP

Aantal  
familie-
bedrijven 

Aantal  
werknemers 
familie-
bedrijven 

België 77% 45% n.b. 33%  123.000  1.710.000 
Duitsland 79% 44% n.b. 55% n.b.  16.929.733 
Finland 80% 24% 42% 40% - 45%  250.000  600.000 
Frankrijk 83% 49% n.b. 60% n.b.  12.686.222 
Nederland 69% 49% n.b. 53%  260.050  4.211.264 
Spanje 85% 42% 70% 70%  2.900.000  13.900.000 
Verenigd 
Koninkrijk

65% n.b. 40% 24%  2.959.346  9.200.000 

Zweden* 54% 35% n.b. 30%  n.b.  1.594.260 
Zwitserland 88% n.b. n.b. n.b.  n.b.  n.b. 
* Bedrijven met < 5 FTE en opbrengst < 526 K zijn hierin niet opgenomen, zodat het aantal fb aan de lage kant is.
Bron: ecobelang familiebedrijven_nl, Instituto de la Empresa Familiar, Witboek_Familiebedrijven, met een familiebedrijf 
de crisis door, http://knoema.com/OECD95dec/oecd-economie-no-95-december-2014
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Uit ons Nederlandse onderzoek blijkt dat de bedrijfsopvolgingsregelingen een 
belangrijke rol spelen bij de continuïteit van familiebedrijven.³ Naar aanleiding 
daarvan hebben wij onderzoek gedaan naar de bedrijfsopvolgingsregelingen in negen 
West-Europese landen, met inbegrip van de achterliggende redenen voor de invoering 
ervan. Hieronder hebben wij de regelingen in de schenk- en erfbelasting van die 
landen in beeld gebracht.

 
Hoofdregels 
In alle onderzochte landen - met uitzondering van Zweden dat de schenk- en erfbelasting tien jaar 
geleden afschafte - is een schenking of een vererving van een familiebedrijf belast. De reguliere 
tarieven in de verschillende landen variëren tussen de nul en 45 procent. Dit zijn de tarieven voor 
een overdracht aan de kinderen en/of partner. Zodra er sprake is van een verkrijging buiten die 
kring, geldt in de meeste landen een hoger tarief. Voor de verkrijging door een kind of een partner 
is het gemiddelde minimale tarief van alle landen circa vijf procent en het gemiddelde maximale 
tarief ongeveer 30 procent.

Specifieke regelingen
In zeven van de negen landen bestaat voor de overdracht van een familiebedrijf een uitzondering 
op het reguliere belastingsysteem. In Zweden is een bijzonder regime overbodig omdat daar de 
schenk- en erfbelasting is afgeschaft. Zwitserland kent momenteel geen nationale faciliteit, maar 
in de meeste kantons bestaat een (gedeeltelijke) vrijstelling voor de partner en (klein)kinderen en 
ook een vermindering voor andere familieleden, zoals ouders en stiefkinderen.

In zes van de zeven landen met een bedrijfsopvolgingsregeling bestaat deze faciliteit uit een 
vrijstelling voor de overdracht. Het vrijstellingspercentage van die landen varieert tussen de 60 en 
100 procent. Het gemiddelde percentage is 80 procent. 

Finland heeft het laagste percentage (60 procent). Daar wordt voor de heffing echter aangesloten 
bij de commerciële boekwaarde van het familiebedrijf. Dit in tegenstelling tot de andere landen, 
die de marktwaarde hanteren. Normaliter zal de marktwaarde hoger zijn dan de commerciële 
boekwaarde waardoor de effectieve belastingdruk van Finland gemiddeld genomen niet 
substantieel hoger is dan in de andere landen. 

3   ‘Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk – Onderzoek naar de invloed van bedrijfs-
opvolgingsregelingen op de continuïteit van familiebedrijven’ (PwC, december 2014). 
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Figuur 3  Inhoud van de faciliteit
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In Duitsland, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk bedraagt deze vrijstelling nagenoeg 100 procent. 
In het Verenigd Koninkrijk geldt een generieke vrijstelling van 100 procent. Nederland kent een vrijstelling van 
100 procent voor familiebedrijven met een waarde tot circa één miljoen euro. Als de waarde hoger is, dan is het 
meerdere voor 83 procent vrijgesteld. In Spanje is de reguliere vrijstelling 95 procent. In enkele Spaanse regio’s 
(waaronder Madrid) is deze vrijstelling zelfs 99 procent. Ook in Duitsland bestaan er diverse vrijstellingen. 
De algemene vrijstelling bedraagt 85 procent van de marktwaarde van een familiebedrijf. Maar als er niet meer 
dan tien procent beleggingsvermogen (zoals overtollige liquide middelen en beleggingen) aanwezig is in het 
familiebedrijf, dan kan deze vrijstelling zelfs oplopen tot 100 procent.

België heeft een afwijkende regeling. Daar bestaat de faciliteit namelijk niet uit een vrijstelling maar uit een 
verlaagd tarief. Het reguliere belastingpercentage voor een vererving is 27 procent (bij een waarde vanaf 250.000 
euro) en voor een schenking drie procent. Voor een overdracht van een familiebedrijf geldt een verlaagd tarief van 
drie procent bij overlijden en nul procent bij schenking.

Effectieve belastingdruk
In de specifieke bedrijfsopvolgingsregelingen van de onderzochte landen bestaan dus geen grote verschillen. De 
meeste landen werken met een vrijstelling. Ook de effectieve belastingdruk vertoont relatief kleine verschillen, 
variërend tussen de nul en 4,5 procent.

In België, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en onder voorwaarden ook in Duitsland is bij een schenking van een 
onderneming helemaal geen belasting verschuldigd. Dat geldt in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en onder 
(dezelfde) voorwaarden in Duitsland ook bij vererving.

In de landen die een schenk- en erfbelasting kennen, bedraagt de gemiddelde effectieve belastingdruk circa 2,8 
procent. Daarbij gaan wij uit van de maximale effectieve belastingdruk per land. In bijna alle landen blijft de heffing 
ruimschoots onder de vijf procent. 

Betalingsregelingen
Alle landen die schenk- en erfbelasting heffen bij de overdracht van een familiebedrijf, hebben een regeling voor 
uitstel van betaling. Er bestaan veel variaties in de betalingsregelingen. Sommige landen verlenen een volledig 
uitstel van betaling, waarbij de totale som pas na afloop van de uitsteltermijn geheel moet worden betaald. 
Nederland bijvoorbeeld hanteert een uitstel van betaling van tien jaar.

Een andere variant is een gespreide betaling van de verschuldigde belasting, zoals Frankrijk kent over een periode 
van vijftien jaar. Verder komt een mix voor van volledig uitstel en gespreide betaling. Zo verleent Spanje eerst vijf jaar 
uitstel van betaling gevolgd door een gespreide betaling in tien termijnen gedurende de vijf daaropvolgende jaren. 
Ook wordt in sommige landen wel en in andere geen rente berekend over het bedrag waarvoor uitstel wordt verleend.

Ten slotte bestaat er een verschil in de mate van toegankelijkheid van de betalingsregeling. In Finland, Frankrijk, 
Nederland en Spanje kan eenvoudig op verzoek gebruik worden gemaakt van de betalingsregeling. In België en 
Duitsland daarentegen wordt getoetst of er sprake is van een bedreiging van de continuïteit van het bedrijf of zelfs 
van een bijzonder nijpende situatie.

Figuur 5  Effectieve belastingdruk zonder faciliteiten (%)
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Figuur 6  Effectieve belastingdruk met faciliteiten (%)
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Land Vrijstelling minimum Vrijstelling maximum

Duitsland 85% 100%

Frankrijk 75% 75%

Finland* 60% 60%

Nederland 83% 100%

Spanje 95% 99%

Verenigd Koninkrijk 50% 100%

* Vrijstelling wordt berekend over de commerciële boekwaarde.

Figuur 4  Vrijstellingspercentages
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De achterliggende reden voor de faciliteit in de verschillende landen is vooral 
continuïteit van de onderneming. Daarnaast zijn het stimuleren en beschermen 
van het familiebedrijf en de geboden werkgelegenheid belangrijke en veel 
voorkomende argumenten.4 

In mindere mate zijn de regelingen erop gericht om de erfgenamen te beschermen en daarmee 
misbruik tegen te gaan. Zo zou erfgenamen bij een ontbrekende faciliteit een aanzienlijke 
belastingaanslag boven het hoofd hangen voor het erven van het familiebedrijf. Zij kunnen 
zich daardoor genoodzaakt voelen het familiebedrijf - snel en daardoor onder minder gunstige 
voorwaarden - te verkopen aan derden voor een prijs lager dan de marktwaarde. 

Gezien deze achtergronden en redenen voor de bedrijfsopvolgingsregelingen, is in het 
wetgevingsproces het belang van de bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf 
duidelijk onderkend. Omdat het familiebedrijf de meerderheid van alle bedrijven in de 
nationale economieën uitmaakt, is dat ook niet verwonderlijk. Dit is een zeer belangrijke 
sector vanuit economisch perspectief, dus bescherming van deze sector door middel van een 
bedrijfsopvolgingsregeling is in feite een bescherming van de economie in bredere zin.

Een bijzondere overweging komt naar voren bij de vormgeving van de Belgische vrijstellingen. 
België heeft de bewuste keuze gemaakt om de bedrijfsopvolging bij leven te bevorderen door 
dat mogelijk te maken tegen een lager belastingtarief dan bij overlijden, zodat de onderneming 
niet pas bij overlijden overgaat. De gedachte daarachter is dat families een overdracht bij leven 
weloverwogen invullen, wat de continuïteit van de onderneming nog meer ten goede komt.

4  Deze overwegingen blijken uit de toelichtingen in de verschillende nationale wetgevingsprocedures en zijn toegelicht 
door onze PwC-specialisten op het gebied van family business in de betrokken landen.

Het waarom achter de bedrijfsopvolgingsregeling
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Voor een juiste toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling zijn diverse 
voorwaarden in het leven geroepen. In de meeste jurisdicties met een faciliteit zijn 
deze onder te verdelen op het niveau van de erflater/schenker, de opvolger en de 
onderneming. 

Land Minimum  
belang (%)

Voort- 
zettingseis 
(jaar)

Bezitseis (jaar) Actieve  
onder- 
neming

België 50* 3 - ü

Duitsland 25 / - 5 - ü

Frankrijk 20 of 34** 4 2 ü

Finland 10 5 - ü

Nederland 5 5 1 of 5*** ü

Spanje 5 of 20**** 10 - ü

VK - - 2 (of 2 v/d 5) ü

*       Samen met familie
**     niet-beursgenoteerd respectievelijk beursgenoteerd
***    Erven respectievelijk schenken
****   Direct respectievelijk samen met familie
 

Figuur 7  Voorwaarden

Erflater/schenker
Voor nagenoeg alle betrokken landen geldt dat er een minimumbelang moet overgaan of bestaan om 
gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze minimumpercentages verschillen 
behoorlijk. Waar Nederland een minimumbelang van vijf procent hanteert, moet er in België sprake 
zijn van tenminste 50 procent samen met familie, met de nodige varianten om onder voorwaarden  
(al dan niet tezamen met familie) te kunnen volstaan met een lager percentage. 

In enkele landen gelden nog meer specifieke vereisten aan de kant van de erflater/schenker.  
Om gebruik te kunnen maken van de schenkingsregeling, geldt in Spanje een leeftijdsgrens van 
65 jaar dan wel een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Voor Nederland is een extra vereiste de 
bezitsperiode voorafgaand aan het overlijden (één jaar) of schenken (vijf jaar). Ook het Verenigd 
Koninkrijk kent een dergelijke bezitseis van in beginsel twee jaar.

In Frankrijk is de regeling enkel toepasbaar als sprake is van gezamenlijk aandelenbelang, met een 
minimum van 20 of 34 procent, afhankelijk van het soort aandelen. Daarnaast geldt de aanvullende 
eis dat de aandeelhoudersovereenkomst een bepaling bevat dat de aandelen gedurende twee jaar 
niet worden overgedragen. 

Onderneming
In alle onderzochte landen met een bedrijfsopvolgingsregeling is het drijven van een ‘actieve 
onderneming’ vereist en geeft de regelgeving nadere invulling aan deze term. Soms wordt hierbij 
gebruik gemaakt van een onderverdeling in bepaalde industrieën. Veelal moet de onderneming voor 
een bepaalde periode na de schenking dan wel het overlijden als zodanig worden voortgezet.

Opvolger
In veel gevallen geldt voor de opvolgende aandeelhouder(s) – de erfgenamen of begiftigden – een 
voortzettingseis. Dit betekent niet dat de opvolger zelf ‘actief’ ondernemer moet zijn, maar dat deze 
de aandelen voor een bepaalde periode moet houden om de faciliteit ten volle te kunnen benutten.  
De opvolger deelt voor een bepaalde tijd nog mee in een waardestijging of -daling, zonder dat hij of zij 
zelf daadwerkelijk werkzaamheden verricht voor de onderneming. In de onderzochte landen varieert 
de periode dat de opvolger de aandelen moet houden van drie tot tien jaar. In België geldt  
het additionele vereiste van stemrecht in de onderneming. 

Voorwaarden

7
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Vijf van de onderzochte landen (België, Finland, Nederland, Spanje en het 
Verenigd Koninkrijk5) kennen bij een overdracht van een familiebedrijf ook 
een vrijstelling voor de vermogenswinst. De schenking of vererving van het 
familiebedrijf wordt daarbij gelijkgesteld aan een reguliere overdracht waarmee 
een vermogenswinst wordt behaald. De betrokken landen belasten deze – fictieve – 
vermogenswinst soms met inkomstenbelasting en soms met vermogensbelasting.

Zweden en Duitsland heffen alleen over daadwerkelijk gerealiseerde vermogenswinsten. In 
Zwitserland is een schenking of vererving in het geheel niet belast met een vermogens- of 
inkomstenbelasting, ongeacht of er een bedrag, bedrijf of ander vermogensbestanddeel 
overgaat.

Alleen in Frankrijk is de vermogenswinst bij overgang van een familiebedrijf volledig belast.

Twee landen hanteren voor toepassing van de vrijstelling voor enerzijds schenk- en erfbelasting 
en anderzijds vermogenswinstbelasting vrijwel dezelfde voorwaarden. Zo sluiten de 
Nederlandse vrijstellingsvoorwaarden voor de inkomstenbelasting (over de vermogenswinst) 
aan bij die voor de schenk- en erfbelasting. Maar voor de vrijstelling van inkomstenbelasting 
bij schenking moet de bedrijfsopvolger als bijkomende voorwaarde reeds drie jaar in dienst zijn 
bij het familiebedrijf. In Spanje komen de vrijstellingsvoorwaarden voor erfbelasting op één 
voorwaarde na overeen met die voor de vermogenswinstbelasting. De extra voorwaarde is dat 
de bedrijfsopvolger de geërfde aandelen ten minste tien jaar moet behouden.

In het bredere beeld van belastingheffing op familiebedrijven valt op dat Spanje een belang in 
een familiebedrijf niet alleen bij overdracht, maar ook gedurende het bezit volledig vrijstelt van 
vermogensbelasting. Bij vererving van een familiebedrijf mogen de erfgenamen de verkregen 
aandelen waarderen tegen de marktwaarde van de vermogensbestanddelen. Daardoor blijft de 
waardeontwikkeling tot het moment van overlijden ook bij een opvolgende (gewone) verkoop 
buiten de vermogensbelastingheffing.

Daarnaast is het opmerkelijk dat in Zweden de verkoop van een familiebedrijf binnen de familie 
zwaarder wordt belast dan verkoop aan derden. Dat komt doordat bij verkoop aan derden gebruik 
kan worden gemaakt van een speciale regeling waarna de verkoopwinst onder voorwaarden 
uiteindelijk tegen een verlaagd tarief van 25 procent in privé kan worden genoten. Deze wijze van 
verkoop is bij overdracht aan kinderen niet mogelijk, zodat dan het reguliere tarief van 58 procent 
van toepassing is. Momenteel wordt daar onderzocht of deze regeling moet worden aangepast 
wegens discriminatie tussen verkoop binnen en buiten de familie.

5 In het Verenigd Koninkrijk is enkel overdracht door schenking belast met een vermogenswinstbelasting.
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6  Bundesverfassungsgericht  
17 december 2014, de uitspraak  
is te raadplegen via deze link.

7  Hoge Raad 22 november 2013, 
13/01154, de uitspraak is te raad-
plegen via deze link.

8  ECHR, 27 May 2014, Applicati-
on no. 18485/14 BERKVENS vs 
Netherlands, de uitspraak is te 
raadplegen via deze link.

Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn onderwerp van politiek debat

Met uitzondering van  
België, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk woedt 
een levendige (politieke) 
discussie in de betrokken 
landen over het voort-
bestaan van de bedrijfs-
opvolgingsfaciliteit. Spanje

In Spanje vormt misbruik van de faciliteit in de afgelopen jaren een aanleiding 
tot deze discussie. Zo zou het samenvoegen van bezittingen waarmee een 
actieve onderneming wordt gedreven met pure beleggingen geleid hebben 
tot de roep om afschaffing. De uitkomst van een onderzoek in opdracht van 
de Spaanse regering was echter een verlaging van het vrijstellingspercentage 
van 95 naar 70 - 50 procent in plaats van afschaffing. 

Zwitserland
In de zomer van 2015 
gaat Zwitserland stemmen 
over de invoering van 
een nationale schenk- 
en erfbelasting van 20 
procent op federaal 
niveau. Het voorstel 
vermeldt een nationale 
belastingvermindering 
voor bedrijfsopvolging 
bij familiebedrijven, maar 
het is op dit moment nog 
onduidelijk welke vorm die 
gaat aannemen. 

Finland
De Finse discussie concentreert 
zich rondom de situatie waarin de 
bedrijfsopvolger een aanzienlijk 
belastingbedrag moet betalen als hij niet 
kan voldoen aan de voorwaarden van de 
faciliteit. Een belangrijk discussiepunt is 
de mogelijke afschaffing van de schenk- 
en erfbelasting in navolging van Zweden, 
waaraan diverse Finse onderzoeken zijn 
gewijd. Duitsland

Het Bundesverfassungsgericht6 heeft 
onlangs geoordeeld dat de Duitse 
bedrijfsopvolgings regeling deels 
in strijd is met de Grondwet. Er is 
volgens het Duitse gerechtshof met 
de huidige regeling sprake van een 
onevenredig grote bevoordeling van 
grote ondernemingen. De wetgever 
moet de regeling uiterlijk op 1 juli 2016 
hebben aangepast. Op dit moment is 
nog niet bekend wat die aanpassing zal 
inhouden. Eén van de mogelijkheden 
is dat de toepassing van de vrijstelling 
afhankelijk wordt van de omvang van 
het familiebedrijf.

Zweden
In Zweden hebben enkele 
kleine politieke partijen 
juist een voorstel gedaan 
tot herinvoering van de 
schenk- en erfbelasting. In 
dit verband is het interessant 
hoe de afschaffing van de 
schenk- en erfbelasting 
tot stand is gekomen. Het 
uitgangspunt was overdracht 
van familiebedrijven te 
vergemakkelijken. Een 
specifieke vrijstelling daarvoor 
is overwogen, maar dat 
zou een groot onderscheid 
opleveren tussen verkrijging 
van een familiebedrijf (al dan 
niet gedeeltelijk vrijgesteld) en 
van ander vermogen (volledig 
belast). Om een eventuele 
discussie in de toekomst 
hierover te voorkomen, heeft 
Zweden destijds gekozen voor 
de volledige afschaffing van de 
schenk- en erfbelasting.

Nederland
In Nederland heeft de Hoge Raad7 in 
2013 geoordeeld dat de faciliteit in haar 
huidige vorm niet in strijd is met het 
gelijkheidsbeginsel. Het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens8 heeft dit oordeel 
in 2014 gevolgd. Desondanks heeft de 
Nederlandse staatssecretaris vorig jaar 
gezinspeeld op een versobering van de 
faciliteit, maar is hij daar na hevig verzet 
van politiek en werkgeversorganisaties op 
teruggekomen. Hij heeft toegezegd om in de 
huidige kabinetsperiode (die in principe tot 
2018 loopt) niet aan de faciliteit te tornen.

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2014/bvg14-116.html
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:1206
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145239#{"itemid":["001-145239"]}
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Conclusie en aanbeveling

De bedrijfsopvolgingsregelingen voor 
familiebedrijven staan in West-Europa 
volop in de belangstelling. In een aantal 
landen zijn ze onderwerp van discussie 
met als inzet de roep om afschaffing of 
versobering wegens misbruik of strijd 
met het gelijkheidsbeginsel. Tegelijkertijd 
onderkennen de betrokken landen 
in de redenen voor de regelingen dat 
de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van 
belang zijn voor de groei en continuïteit 
van de familiebedrijven. Omdat 
familiebedrijven het kloppende hart van 
de West-Europese economie vormen, zijn 
de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet 
alleen essentieel voor die bedrijven maar 
ook voor de samenleving. 

De specifieke bedrijfsopvolgingsregelingen van de onderzochte landen vertonen 
geen grote verschillen. Hoewel de techniek soms verschilt, leidt de regeling 
in die landen tot een substantiële belastingverlaging bij de overdracht van het 
familiebedrijf. Ook de voorwaarden waaronder de regeling van toepassing is, 
lijken in grote lijnen op elkaar. Evenmin kent de effectieve belastingdruk grote 
verschillen. Binnen West-Europa bestaat er daarmee een gelijk speelveld voor de 
overdracht van familiebedrijven.

Verder is opvallend dat de argumentatie van de nationale wetgever voor 
de invoering van de bedrijfsopvolgingsregelingen in het overgrote deel van 
de landen dezelfde is, namelijk het waarborgen van de continuïteit van de 
familiebedrijven. Kennelijk bestaat in al deze landen de overtuiging dat een 
substantiële belastingverlaging onontbeerlijk is voor de continuïteit van 
familiebedrijven. 
 
Uit de achterliggende redenen voor de regelingen en de toelichting van onze 
PwC-specialisten op het gebied van family business blijkt dat er een brede 
consensus is over de noodzaak van de fiscale faciliteiten voor familiebedrijven. 
Aangezien familiebedrijven een prominente rol spelen bij de groei en bloei van 
de West-Europese economie, zijn deze faciliteiten van cruciaal belang voor het 
herstel van die economie en voor de samenleving als geheel.

Daarom vragen wij aandacht voor verdere bewustwording van de impact van 
de bedrijfsopvolgingsregelingen voor de familiebedrijven en pleiten wij voor het 
behoud van deze regelingen.
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Verantwoording

Bij dit onderzoek zijn onze PwC-specialisten op het 
gebied van family business uit negen landen betrokken. 
Het gaat om België, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden 
en Zwitserland. In deze bijlage lichten wij onze 
onderzoeksopzet en –aanpak toe. 

Onderzoeksvraag
Onze centrale onderzoeksvraag luidt:
Hoe zijn de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen voor 
familiebedrijven vormgegeven binnen West-Europa 
en wat is het belang dat binnen West-Europa aan het 
familiebedrijf wordt toegekend op basis van de ratio  
van de fiscale behandeling?

Hiervoor hebben wij de volgende deelvragen opgesteld:
1.   Welke plaats nemen familiebedrijven in de nationale 

economie in?
2.   Is een schenking of een vererving van een 

familiebedrijf in de betrokken landen belast?  
Zo ja, tegen welk tarief?

3.   Bestaat er een specifieke regeling voor de overdracht 
van een familiebedrijf? Zo ja, wat is de ratio 
van die faciliteit? Hoe ziet die regeling eruit? 
Welke voorwaarden gelden daarvoor? Wat is het 
vrijstellingspercentage of wat is het verlaagde tarief? 
Wat is de effectieve belastingdruk?

4.   Welke verschillen vertonen de specifieke regelingen 
van de onderzochte landen? Wat zijn de verschillen 
in de effectieve belastingdruk?

5.   Bestaat er een regeling voor uitstel van betaling?  
Zo ja, welke? Vertonen de regelingen in de betrokken 
landen verschillen?

6.   Zijn er overige belastingregelingen en 
bijzonderheden? 

7.   Staat de faciliteit (in politieke zin) ter discussie?  
Zo ja, wat zijn de (politieke) discussiepunten?

Onderzoeksmethode
Aan onze Family Business specialisten van de betrokken 
landen hebben wij aan de hand van de deelvragen een 
questionnaire met een tiental vragen voorgelegd. 
De uitkomst van de questionnaire hebben wij in een 
overzicht verwerkt, dat wij vervolgens weer aan de 
betrokken landen ter commentaar hebben voorgelegd. 
Naar aanleiding hiervan hebben wij zo nodig nog 
specifieke vervolgvragen gesteld. 

Berekening effectieve belastingdruk
Voor de berekening van het gemiddelde minimale 
en van het gemiddelde maximale tarief zonder 
toepassing van de bedrijfsopvolgingsregelingen, zijn 
wij uitgegaan van een vererving van het familiebedrijf 
naar kinderen. Zweden hebben wij in deze berekening 
buiten beschouwing gelaten omdat daar de schenk- en 
erfbelasting is afgeschaft. 

Voor de berekening van de gemiddelde 
effectieve belastingdruk na de toepassing van de 
bedrijfsopvolgingsregelingen, zijn wij uitgegaan van 
de maximale heffing per land bij een vererving van 
het familiebedrijf naar kinderen. Ook hier hebben wij 
Zweden buiten beschouwing gelaten omdat daar de 
schenk- en erfbelasting is afgeschaft. 
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Contact

Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties en personen  
de waarde te creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid van het PwC-netwerk van firma’s in 157 landen met meer dan 195.000 mensen.  
Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. 
Meer informatie over ons vindt u op www.pwc.nl.

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld en bevat geen professioneel advies en mag dan ook niet 
als een substituut daarvoor worden beschouwd. PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid 
voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van de inhoud van deze publicatie al of niet wordt gehandeld dan wel anderszins besluiten 
worden genomen.

© 2015 PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284). Alle rechten voorbehouden. PwC verwijst naar de Nederlandse 
firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit.  
Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie.
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Neem voor meer informatie over een specifiek land contact op  
met de familiebedrijvenspecialist ter plekke: 

België
Philippe Vyncke
+32 (0) 9 2688303 
philippe.vyncke@be.pwc.com

Duitsland
Hartwig Welbers
+49 (0) 711 25034 3165
hartwig.welbers@de.pwc.com

Finland
Kari Stenqvist
+358 (0) 20 787 7000 
kari.stenqvist@fi.pwc.com

Frankrijk
Louis Pascal Brabant
+33 (0) 1 56 57 86 47 
louis-pascal.brabant@ 
fr.landwellglobal.com

Nederland
Renate de Lange-Snijders
+31 (0) 88 792 39 58 
renate.de.lange@nl.pwc.com

Spanje
Maria Sanchiz Suarez 
+34 (0) 915 684 715 
maria.sanchiz@es.pwc.com 

Verenigd Koninkrijk
Sian Steele
+44 (0) 122 355 2226 
sian.steele@uk.pwc.com

Zweden
Mikael Carlén
+46 (0) 10 2125212 
mikael.carlen@se.pwc.com

Zwitserland
Marcel Widrig
+41 (0) 58 792 44 50 
marcel.widrig@ch.pwc.com

Voor overige vragen kunt u  
contact opnemen met:

PwC
Knowledge Centre Tax & HRS
Fascinatio Boulevard 350
3065 WB Rotterdam
Postbus 8800
3009 AV Rotterdam
Telefoon: 088 792 43 51
E-mail: knowledge.centre.taxhrs@nl.pwc.com

Deze uitgave is afgesloten op 31 maart 2015. 
Latere ontwikkelingen zijn hierin niet  
opgenomen.
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