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We zitten immers zo langzamerhand in een overgangs-
periode van zware tijden naar een mogelijk meer roos-
kleurig perspectief voor de opvolgende generatie. Daar-
door zou men in het kader van de estate planning kun-
nen profiteren van een relatief lage waardering van de
aandelen door middel van een overdrachtsstructuur bij
leven van de overdrager. De verleiding wordt des te
groter indien men rekening zou willen houden met een
mogelijke verschraling van de bedrijfsopvolgingsfacili-
teit. 

In dit artikel gaan we eerst in op de eigendomsstrategie
waarmee deze verleiding kan worden getemperd en
waarmee de fiscale overwegingen in een breder kader
worden geplaatst. Vervolgens geven we een beschou-
wing op de cumprefstructuur die zich heeft bewezen
als effectief instrument voor de operationalisering van
een eigendomsstrategie. We gaan in op enkele aspecten
die om specifieke aandacht vragen ingeval van over-
dracht bij leven van de overdrager.

De eigendomsstrategie is als leerstuk inmiddels stevig
verankerd binnen het vakgebied van de familiebedrijfs-
kunde, temeer omdat de eigendom binnen het systeem
van een familiebedrijf als een volwaardige dimensie
wordt beschouwd naast de familie en het bedrijf1. Dat is
ook niet verwonderlijk, omdat men als eigenaar zelfstan-
dige rechten en plichten kent naast de rol die men tege-
lijkertijd binnen de familie en in veel gevallen ook in het
bedrijf vervult. 

De rechten en plichten gaan gepaard met (sterke) emo-
tionele drijfveren die kunnen opspelen gedurende een
transitie – zoals een bedrijfsopvolging – en die van
invloed kunnen zijn voor de leefverhoudingen binnen
de familie en de werkverhoudingen binnen het bedrijf.

De economische crisis voorbij: 
familiecrisis op komst?
Eigendomsstrategie als uitgangspunt voor de fiscale structurering 
van de bedrijfsopvolging 
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Familiebedrijf

Gedurende de economische crisis hebben familiebedrijven zich voornamelijk geconcentreerd op overle-

ven en het versneld aanpassen aan (drastisch) wijzigende marktomstandigheden. Door hun doorgaans

conservatieve financiële beleid en oriëntatie op de lange termijn, vervullen zij een belangrijke buffer-

functie in onze maatschappij. Nu de storm voor een belangrijk deel achter de rug lijkt te zijn, wordt de

vraag actueel wat een goede timing is voor een overdracht van de eigendom. 

1 In dit verband is vermeldenswaard dat in Duitsland een code voor
goed bestuur in het familiebedrijf is uitgebracht die nadrukkelijk
ingaat op de verantwoordelijkheden van de eigenaren (‘Inhaber’).
Zie Kodex Familienunternehmen 2003, www.kodex-fuer-fami-
lienunternehmen.de.
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De kunst is deze drijfveren tijdig te doorgronden en er
aanzienlijk rekening mee te houden, niet alleen omdat
deze vroeg of laat bedreigend kunnen zijn indien daar-
mee conflicterende belangen zijn gemoeid, maar vooral
omdat deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
de kracht van het familiebedrijf. 

Elke adviseur, de estate planner in het bijzonder, die zich
als buitenstaander dát realiseert en de emotionele dyna-
miek ook in goede banen kan helpen leiden, levert een
belangrijke bijdrage aan de continuïteitskansen van een
familiebedrijf. Fiscale overwegingen die bij een bedrijfs-
opvolging aan de orde zijn, dienen daarom ook binnen
deze context te worden geplaatst en getoetst aan de fun-
damentele grondslagen van een familie voor de structu-
rering van de eigendom.

Eigendomsstrategie

Eigendomsstrategie gaat over de vraag op welke wijze
het zogenoemde ‘verantwoord eigenaarschap’ van een
familiebedrijf het beste kan worden ingevuld, gericht op
de continuïteit van het bedrijf en tegelijkertijd ook op de
harmonie van de familie. Terwijl directeuren en eigena-

ren van een familiebedrijf het eerste steevast als alge-
meen uitgangspunt noemen, is het tweede een door-
gaans onderbelichte, doch essentiële randvoorwaarde
voor een blijvend constructieve betrokkenheid van de
familie bij het bedrijf. De eigendomsstrategie heeft dus
als doelen de belangen van familie en bedrijf in balans te
houden, en de betreffende belangenafwegingen bij te
stellen als wijzigende omstandigheden binnen het
bedrijf en de familie daar om vragen. Daartoe dienen pas-
sende maatregelen te worden genomen: passend bij het
bedrijf en passend bij de familie. 

Deze maatregelen hebben betrekking op de structurering
van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen van
familieleden onderling en van de familie als zodanig met
buitenstaanders die aan het bedrijf zijn verbonden. Altijd
gaat het om vragen van structurele en materiële aard,
zoals: ‘Mogen niet-werkzame familieleden en aange-
trouwden eigenaar zijn?’, ‘Moeten er specifieke kwalifi-
caties gelden voor eigenaren?’ en ‘Welke uitgangspunten
gelden voor het dividendbeleid?’. Van minstens zo groot
belang zijn vragen van meer fundamentele en strategi-
sche aard, zoals: ‘Wat zijn de verantwoordelijkheden van
de eigenaren?’, ‘Wat mogen eigenaren van ieders betrok-

Eigenaren van een opvolgende generatie moeten gemotiveerd en voorbereid zijn om de verantwoordelijkheid van het eigenaarschap te kunnen dragen
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kenheid verwachten?’ of ‘Onder welke omstandigheden
en voorwaarden staan wij open voor externe eigenaren?’.
In toenemende mate is vanuit de praktijk te herkennen
dat expliciet geformuleerde familiewaarden alsook de
missie en visie van de familie daarvoor als uitgangspunt
dienen.

In een eerdere uitgave van dit vakblad2 is gesteld dat de
eigendomsstrategie haar gestalte krijgt door middel van
een planmatige benadering waarin de ‘family setting’ een
belangrijk vertrekpunt vormt en bepalend is voor de
multidisciplinaire complexiteit van maatregelen om een
eigendomsoverdracht goed vorm te geven. Daarbij moet
men rekening houden met een causaal verband tussen de
familiestructuur en de eigendomsstructuur3, niet in de
laatste plaats omdat de eigendomsstructuur van grote
invloed is op de familiale samenwerkingsverhoudingen.
Om deze reden dienen niet de fiscale aspecten, maar de
familiale aspecten het vertrekpunt te zijn voor de over-
dracht van de eigendom en wel met bijzondere aandacht
voor de timing waarop deze plaatsvindt. Het is belangrijk
dat eigenaren van een opvolgende generatie gemotiveerd
en voorbereid zijn om de verantwoordelijkheid van het
eigenaarschap te dragen op het moment dat zij er ook de
beschikkingsmacht (lees: zeggenschap) over kunnen uit-
oefenen. 

Principes voor een eigendomsplanningsstrategie

Om het proces van bedrijfsopvolging zo succesvol
mogelijk te laten verlopen, is het aan te bevelen terug te
vallen op algemeen geldende basisprincipes voor de
eigendomsplanning. Flören en Geerlings4 hebben voor
elk van de drie subdomeinen van het familiebedrijf con-
crete basisprincipes omschreven, te weten de rechtvaar-
digheid in de familie, de betrokkenheid van de eigenaren
en de bestuurbaarheid van het bedrijf. 

Rechtvaardigheid houdt in dat alle familieleden in hun
beleving eerlijk en met respect worden behandeld. Het
staat als begrip centraal bij het oplossen van complexe
dilemma’s en bij ingrijpende keuzes die zij moeten
maken over hun relaties in hun verschillende rollen
rondom het bedrijf. De invulling van dit principe ver-
schilt sterk per familie. Iedere familie heeft immers een

eigen cultuur, waardestelsel en gedragspatronen. De
actieve en constructieve betrokkenheid van de eigenaren
is een succesfactor voor het succes van het familiebedrijf
op de lange termijn 5. Dit heeft een positieve impact op
het bedrijf naarmate sprake is van gedeelde waarden en
doelstellingen binnen de eigenaren. De bestuurbaarheid
van het familiebedrijf komt in het geding naarmate er
meer eigenaren zijn en verschillen tussen deze eigenaren
ontstaan. De fiscale optimalisatie in het kader van een
estate planning kan de complexiteit van de eigendoms-
verhoudingen doen toenemen waardoor extra aandacht

dient uit te gaan naar het inrichten van de juiste bestuur-
lijke verhoudingen tussen de eigenaren die ook familiale
en bedrijfsmatige belangen moeten dienen. Het moet
worden voorkomen dat rolverwarring leidt tot conflic-
ten.

De uitdaging is om een familie-eigen en eenduidige bele-
ving en invulling te realiseren van deze principes, liefst
voorafgaand aan een eigendomsoverdracht. Dat kan men
bereiken met een zogenoemd fair process6, waaraan alle

2 Geerlings, J.R., Nieuwe generatie, nieuwe kansen, Vakblad Estate
Planning 2015-34.

3 Zie onder andere K.E. Gersick, J.A. Davis, M. McCollom Hampton,
I. Lansberg, Generation to Generation, Owner Managed Business
Institute, 1977.

4 Flören, R.H., Geerlings, J.R., Basisprincipes voor eigendomsplan-
ning als uitgangspunt voor goed bestuur in het familiebedrijf, Tijd-
schrift voor Ondernemingsbestuur, 2006-3.

5 Uhlaner, L.M, et al, Owner commitment and relational governan-
ce in the privately held firm: an empirical study, Small Business
Economics, 2007, 29-3.

6 Zie onder meer Blondel, C., Carlock, R.S., Van der Heyden, L.
(2000), ‘Fair process: seeking justice in family firms’, Acadamic
Research Forum Proceedings, FBN 11th Annual World Conferen-
ce, London: Manchester Business School.

Niet fiscale, maar familiale
aspecten als uitgangspunt voor
overdracht eigendom
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familieleden actief participeren terwijl zij hun verwach-
tingen kunnen uitspreken en adequate informatie en uit-
leg krijgen over het vraagstuk dat in een bepaalde situatie
aan de orde is. Een dergelijk proces bevordert in sterke
mate de stabiliteit van de eigendomsstructuur en hoort
daarom thuis binnen de bestuursstructuur van het fami-
liebedrijf7. 

Nadat de familie een bij haar passende eigendomsstrate-
gie heeft geformuleerd, kan worden overgegaan tot de
fiscale en juridische uitwerking. Omgekeerd gelden de

fiscale en juridische aspecten als randvoorwaarden voor
de uitvoering van de eigendomsstrategie. Hierin is een
taak weggelegd voor de breed georiënteerde estate plan-
ner. Zoals eerder gesteld zou, vanwege de huidige gun-
stige fiscale bedrijfsopvolgingsregeling en de momenteel
relatief lage waardering van bedrijven, de verleiding kun-
nen ontstaan om de eigendomsoverdracht in de huidige
tijd (versneld) te realiseren. De huidige externe omstan-
digheden zijn te beschouwen als een goede aanleiding
om een eigendomsoverdracht in gang te zetten, mits dit
geschiedt in het kader van een goed geformuleerde
eigendomsstrategie en mits daarvoor de structuren in
het leven worden geroepen waarmee men een goede
invulling kan geven aan de gekozen eigendomsstrategie.
De cumprefstructuur heeft zich inmiddels bewezen als
een effectief instrument en verdient daarom hieronder
een nadere bespreking. 

Knelpunten bedrijfsopvolgingsregeling

Vanuit fiscale optiek heeft de wetgever sinds 2010 de
bedrijfsoverdracht tijdens leven door middel van schen-
king beter willen faciliteren door de bedrijfsopvolgings-
regeling (hierna: de BOR) te verruimen. Sinds 1 januari

2010 is het mogelijk om bij schenking van een onderne-
ming8 de inkomstenbelastingclaim door te schuiven
naar de begiftigde. Daarnaast kan worden verzocht om
kwijtschelding van 83% van de schenkbelasting. Dat
betekent dat de effectieve belastingdruk bij schenking
van een onderneming nog maximaal 3,4%9 bedraagt. Stel
dat een ondernemer zijn onderneming verkoopt en daar-
na een zogenaamde geldzakvennootschap schenkt aan
zijn kinderen. In dat geval is maximaal 45% belasting
verschuldigd10. 

De voorwaarden waaraan men moet voldoen om
gebruik te kunnen maken van de BOR, kunnen echter
een goede eigendomsstrategie in de wielen rijden.
Immers, alleen kinderen die eigenaar worden van de
onderneming, kunnen gebruik maken van de BOR.
Ingeval van schenking bij leven van de overdrager komt
daar een ingrijpende voorwaarde bij. Kinderen moeten
in dat geval 36 maanden vóór de schenking in dienst-
betrekking zijn geweest van de onderneming. Boven-
dien moeten kinderen de aandelen in de onderneming
vijf jaar houden in dezelfde onderneming. In lang niet
alle gevallen vinden families het wenselijk dat alle kin-
deren mede-eigenaar worden van de onderneming. De
voorwaarde dat een kind 36 maanden in dienstbetrek-
king moet zijn vóór de schenking kan tot irritaties lei-
den binnen de familie. Immers, de echte bedrijfsopvol-
gers hebben mogelijk al jaren hart voor de zaak en moe-
ten met lede ogen aanzien dat hun minder gedreven
broers/zussen zich nu en dan op de werkvloer bevin-
den om later ook nog mede-eigenaar te worden. Ander-
zijds kunnen de niet-bedrijfsopvolgers het als denigre-
rend ervaren indien zij simpele werkzaamheden moe-
ten verrichten binnen de onderneming, terwijl hun
broer of zus ‘de baas’ is. Dit alles louter om fiscale rede-
nen. Pas na 5 jaar kunnen de ‘tijdelijke’ bedrijfsopvol-
gers worden uitgekocht. Het is daarom belangrijk voor-
af goed na te denken en goede afspraken te maken met
elkaar om discussies achteraf te voorkomen. Dit geldt
zowel tijdens het leven van de pater familias als na zijn
onverhoopte overlijden. Uitgangspunten voor de
onderlinge verhoudingen kunnen in een familiestatuut
worden vastgelegd en nader uitgewerkt in onder andere
een testament, statuten en een aandeelhoudersovereen-
komst. 

Fiscale en juridische aspecten
als randvoorwaarden voor
uitvoering eigendomsstrategie
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De voorwaarde dat vijf jaar lang ‘dezelfde onderne-
ming’ moet worden voortgezet, kan ook een belangrijk
knelpunt vormen in de bedrijfsvoering. Immers, sub-
stantiële wijzigingen in activiteiten ofwel ‘het roer
omgooien’, kunnen de toepassing van de BOR in
gevaar brengen. Niet alleen de familie, ook de onderne-
ming zit als het ware vijf jaar in een ‘BOR-klem’. In roe-
rige tijden, waarin de onderneming tijdig op marktver-
anderingen moet inspelen om de concurrenten voor te
zijn, kan deze voorwaarde van de BOR funest zijn. Ook
indien de onderneming gebruik wenst te maken van

private equity om de onderneming een kapitaalinjectie
te geven, kan de BOR averechts uitpakken. Immers, in
dat geval wordt een deel van de onderneming fiscaal
gezien vervreemd aan derden (de private equity-partij),
waardoor de BOR wordt teruggenomen. De BOR belet
de ondernemer als het ware om op deze manier zijn
onderneming uit te breiden of te verstevigen. Daarom
is het altijd te adviseren een beperkte herroepingsclau-
sule toe te voegen aan de schenkingsakte, zodat men in
voorkomende gevallen de schenking kan herroepen.
De bedrijfsoverdracht wordt dan als het ware terug-
gedraaid en de oorspronkelijke aanslag schenkbelasting
– die fors wordt verhoogd op het moment dat de 
BOR komt te vervallen – kan worden teruggevorderd.
Op dat moment moet de adviseur terug naar de teken-
tafel11. 

Cumulatief preferente aandelen structuur

Zoals hiervoor al aangegeven, gaat eigendomsstrategie
over de vraag op welke wijze het zogenoemde ‘verant-
woord eigenaarschap’ van een familiebedrijf het beste
kan worden ingevuld, gericht op de continuïteit van
het bedrijf en tegelijkertijd ook op de harmonie van de

familie. Dit komt ook naar voren in een fiscale struc-
tuur die men veelvuldig in de praktijk toepast; name-
lijk de variant waarbij de kinderen betrokken worden
bij de toekomstige waardeontwikkeling van het bedrijf
en waarbij de ouders het recht houden op de huidige
waarde van het bedrijf. Dit geschiedt in de vorm van
het omzetten van de gewone aandelen in zogenaamde
cumulatief preferente aandelen (hierna: cumprefs), die
in eerste instantie bij de ouders blijven. Over de huidi-
ge waarde die wordt ‘vastgeklikt’, wordt een jaarlijkse
vaste vergoeding betaald aan de ouders, een zogenaamd
cumulatief preferent dividend. Naast het vastklikken
van de waarde van de aandelen, worden gewone aande-
len (die recht geven op de overwinst en de toekomstige
waarde ontwikkeling van de aandelen) aan de kinderen
uitgegeven. 

Op deze wijze komt het overrendement van het bedrijf
alsmede de toekomstige waardestijging van de onder-
neming toe aan de kinderen, zonder dat al meteen hoeft
te worden afgerekend over de huidige waarde. De
ouders blijven als het ware als financier betrokken bij
de onderneming en krijgen daarvoor een vergoeding.
Het voordeel is dat de kinderen de overname niet hoe-
ven te financieren bij een bank. Een ander voordeel is
dat de kinderen niet beperkt zijn in de wijze waarop 
ze de ondernemingsactiviteiten voortzetten. Immers,
op dit moment speelt de BOR nog geen rol bij de
bedrijfsopvolging. Dat is pas aan de orde op het
moment dat de cumprefs worden geschonken of ver-
erfd. Dit biedt de benodigde flexibiliteit voor de toe-
komst in het kader van verdere vermogensoverdracht.
Deze flexibiliteit kan van pas komen indien met de
invulling van de verdere vermogensoverdracht een

Vijf jaar in de ‘BOR-klem’
funest voor 
familieonderneming

7 Flören, Geerlings, 2006.
8 Met onderneming wordt hier bedoeld aandelen of certificaten van

aandelen in een (of meerdere) vennootschappen waarin een mate-
riële onderneming wordt gedreven.

9 Effectieve heffing van schenkbelasting over 17% tegen een topta-
rief van 20%, betekent een maximale belastingdruk van 3,4%.
Gemakshalve houden we hierbij geen rekening met de vrijstelling
van ruim s 1.000.000. 

10 25% inkomstenbelasting en 20% schenkbelasting.
11 Indien een schenking van aandelen wordt herroepen, kan aanmer-

kelijk belangheffing verschuldigd zijn. Het valt buiten het bestek
van dit artikel om hier nader op in te gaan. 
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aansluiting moet worden gevonden bij de financiële
planning van de ouders. 

De hiervoor genoemde basisprincipes voor de eigen-
domsplanning zijn goed toe te passen binnen de cump-
refstructuur, rekening houdend met het onderscheid
tussen de periode tot en met het ‘vastklikken’ van de
huidige waarde van de onderneming en de periode
daarna. De rechtvaardigheid in de familie zal zijn weer-
slag veelal vinden doordat alle kinderen in gelijke mate
betrokken zijn bij de waarde van het vastgeklikte ver-
mogen van de aandelen bij de ouders. Deze waarde van
de aandelen is in het verleden opgebouwd door de
ouders en heeft veelal niet plaatsgevonden door de
inspanningen van de kinderen. Vervolgens kan op het
moment van vastklikken of op een later moment, een
‘knip’ worden gezet. De toekomstige waardestijging
boven het vastgeklikte gedeelte bij de ouders, kan in
een ander vat worden gegoten. In eerste instantie kan
dit eveneens gelijkelijk worden verdeeld onder de kin-
deren, maar hier kan ook een onderscheid worden
gemaakt tussen de kinderen afhankelijk van bijvoor-
beeld hun rol bij het bedrijf. 

Dat is een familiale keuze die zijn invloed heeft op de
eigendomsstrategie. Een dergelijk onderscheid kan
plaatsvinden op bijvoorbeeld het moment dat één van de
kinderen interesse toont om in de onderneming actief te
zijn en de overige kinderen aangeven hier géén interesse
in te hebben. Dan ontstaat een onderscheid tussen
‘actief’ betrokken kinderen en ‘passief’ betrokken kinde-
ren. Als alle kinderen (in gelijke mate) eigenaar blijven,
dan zouden de ‘actief’ betrokken kinderen een waarde-
stijging van aandelen creëren voor de kinderen die niet
actief in het bedrijf zijn, hetgeen in hun beleving een
onbedoeld effect zou kunnen zijn. Op dat moment zal de
situatie zich voor kunnen doen, dat de ‘voortzetter’ van
de onderneming zijn of haar broers en/of zussen uit zal
moeten kopen tegen de waarde in het economische ver-
keer. Op beide fronten, zowel op het moment waarop de
aandelen worden vastgeklikt, als op het moment dat een
onderscheid ontstaat tussen ‘actief’ betrokken eigenaren
en ‘passief’ betrokken kinderen, gaat de eigendomsstra-
tegie een belangrijke rol spelen in de regulering van ook
de familiale verhoudingen. 

Bij het tot stand brengen van cumulatief preferente aan-
delen structuren (hierna: cumprefstructuren) verdient
het aanbeveling goed te kijken naar de extra voorwaar-
den waaraan men moet voldoen om uiteindelijk
gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsre-
geling op het moment dat de cumprefs van de ouders
vererven of worden geschonken. Zo is het van cruciaal
belang dat op het moment van omzetting van de aande-
len in cumprefs, de nieuwe gewone aandelen toeko-
men aan de bedrijfsopvolgers. Indien de langstlevende
vanuit de verzorgingsgedachte bezien nog cumprefs

moet krijgen, moet hij/zij ook ten minste voor 5%
nieuwe gewone aandelen krijgen. Omdat de nieuwe
gewone aandelen moeten worden uitgereikt aan een
ander, kunnen de ondernemer en zijn echtgenote de
nieuwe gewone aandelen niet rechtstreeks ontvangen.
Immers, zij zijn niet een ander, dat zijn alleen de kinde-
ren. Om die reden moeten de nieuwe gewone aandelen
via de kinderen worden gekregen. Dat lijkt een onnodig
complexe gang van zaken, maar is cruciaal om de BOR
deelachtig te kunnen worden. Deze extra notariële
levering van aandelen verdient zich ruimschoots terug
bij overlijden van een van de echtgenoten. 

Waarde van de onderneming
Een van de elementen die meespeelt bij bedrijfsopvol-
gingen is dat vandaag de dag de waarde van onderne-
mingen wellicht relatief laag is door de huidige markt-
omstandigheden. Daardoor kan het interessant zijn de
eigendom nu al over te dragen zodat de toekomstige
waardestijging onbelast aan de kinderen toe kan
komen. Bij het uitvoeren van de cumprefstructuur zal
de jaarlijkse vergoeding die de ouders over hun ‘vastge-
klikte’ waarde van de onderneming ontvangen, worden
bepaald aan de hand van een percentage over deze

Kijk bij creëren cumpref-
structuren goed naar 
voorwaarden van BOR
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waarde. Dit percentage wordt veelal bepaald door de
omvang van de in het verleden behaalde winsten ook in
de toekomst voor een gelijk bedrag te laten toekomen
aan de ouders. De jaarlijkse vergoeding heeft daarmee
zijn effect op de financiële positie van de ouders na de
overdracht. 

De financiële planning van de ouders zal daardoor afhan-
kelijk zijn van de waarde van de onderneming alsmede
het percentage dat op de cumprefs zal worden betaald.
Indien de onderneming in de toekomst verliezen zou
gaan maken, is het zelfs zo dat in die jaren helemaal geen
vergoeding op de cumprefs zal kunnen worden betaald,
hetgeen direct effect kan hebben op de inkomenspositie
van de ouders en daarmee op de financiële verhoudingen
binnen de familie. Hoe de waarde van de vastgeklikte
aandelen alsmede de hoogte van het percentage van
invloed zijn op de inkomenspositie van de ouders, laat
zich eenvoudig illustreren aan de hand van een voor-
beeld:
Stel dat de waarde van de onderneming wordt vastgesteld
op t 10 mio en het cumulatief preferente aandelenper-
centage op 10%. Dit houdt dan in dat alle waardestijging
boven de t 10 mio terecht komt bij de houders van 
de gewone aandelen, stel de kinderen. De ouders ont-
vangen jaarlijks een cumulatief preferent dividend van 
t 1.000.000. Het zou ook zo kunnen zijn dat de waarde
van de onderneming wordt vastgesteld op t 12 mio en het
cumulatief preferente aandelenpercentage op 8,33%. Dit
houdt dan in dat alle waardestijging boven de t 12 mio
terecht komt bij de houders van de gewone aandelen, stel
de kinderen. De ouders ontvangen jaarlijks eveneens een
cumulatief preferent dividend van t 1.000.000. De
waarde van de (cumulatief preferente) aandelen verschilt
echter wezenlijk. Dit is de hoofdsom waarop de ouders
desgewenst zouden kunnen interen. Als de aandelen in de
toekomst verkocht zouden worden aan een derde, dan
komt in de tweede variant een deel minder bij de houders
van de gewone aandelen terecht.

Het is dus in het kader van het uitvoeren van een cump-
refstructuur van belang hoe de waardestijging voor de
kinderen rijmt met het benodigde vermogen van de
ouders. Dit dient met elkaar in evenwicht te zijn. Het is
naar onze mening dan ook niet verstandig naar aanlei-

ding van louter fiscale redenen een bedrijfsopvolging
vorm te geven. Indien bij bedrijfsopvolgingen louter fis-
cale motieven redenen als grondslag dienen, riskeert
men dat tekort wordt gedaan aan een eigendomsstrategie
waarmee de continuïteit van het bedrijf en harmonie van
de familie worden geborgd.

Timing
Indien gebruik wordt gemaakt van de BOR, dient men
zich af te vragen wat dat betekent voor de bedrijfsstra-
tegie voor de komende vijf jaren. Is het bedrijf klaar

voor de ‘BOR-klem’ waar het mee te maken krijgt?
Timing is hierbij van wezenlijk belang. Ook indien bij-
voorbeeld in de toekomst één van de kinderen een
ander kind uit wil kopen. Wordt dan op dat moment
wel voldaan aan de voorwaarden (vijfjaarstermijn) voor
de BOR? Wat als het ‘verplicht’ uitzitten van de vijf-
jaarstermijn ertoe leidt dat de aandelen tegen een waar-
de dienen te worden verkocht die op dat moment erg is
beïnvloed door hoog- of laagconjunctuur? De timing
van de overdracht c.q. cumprefstructurering moet altijd
vanuit zowel het perspectief van de familie als het
bedrijf worden bezien.

Bij cumprefstructuren is dat uitgangspunt met betrek-
king tot de timing onverminderd van toepassing. De
waarde van de aandelen wordt namelijk op een bepaald
moment vastgesteld. Dat moment markeert dat de ver-
dere waardestijging leidt tot een onbelaste aangroei bij
de houders van de gewone aandelen (kinderen). Daarte-
genover staat dat de jaarlijkse vergoeding die de ouders
ontvangen afhankelijk is van de waarde van aandelen op
dat specifieke moment. Deze vergoeding dient in absolu-
te zin voldoende te zijn om in het levensonderhoud te
kunnen voorzien. 

TIming overdracht 
vanuit perspectief familie
én bedrijf bezien



Niet de fiscale aspecten, maar de familiale aspecten 
dienen het vertrekpunt te zijn voor de overdracht 
van de eigendom en wel met bijzondere aandacht voor
de timing waarop deze plaatsvindt. Men zou er niet
alleen naar moeten streven de financiële afhankelijk-
heid tussen ouders en kinderen zo laag mogelijk te
houden. Eveneens dient te worden geborgd dat eige-
naren van een opvolgende generatie gemotiveerd en
voorbereid zijn om de verantwoordelijkheid van 
het eigenaarschap te dragen op het moment dat zij er

ook de beschikkingsmacht (lees: zeggenschap) over
kunnen uitoefenen. Ook deze overweging heeft zijn
effect op de timing van de overdracht c.q. cumpref-
structurering.

Conclusie 

Vanuit het oogpunt van de eigendomsstrategie is het
interessant te weten hoe de crisis de ideeën en opvat-
tingen over opvolging van de eigenaren van familiebe-
drijven heeft veranderd. Dat betreft het verantwoord
eigenaarschap van de aandelen en daarmee ook de
timing van de overdracht van de eigendom en de lei-
ding. Is een crisis of een moment op het einde van de
crisis, waarop bepaalde fiscale voordelen te behalen
zijn, wel een verstandige aanleiding respectievelijk ver-
standig moment om de onderneming over te dragen?
Bij een dergelijke overweging zijn meer fundamentele
vragen aan de orde zoals: ‘Wat doe ik mijn kinderen
aan?’, ‘Zijn zij er klaar voor?’ of ‘Zijn zij er gemotiveerd

voor?’. Dat zijn vragen die bij voorkeur in familiaal ver-
band worden besproken.

Om het proces van bedrijfsopvolging binnen een fami-
liebedrijf zo succesvol mogelijk te laten zijn, dient te
worden teruggevallen op een helder uitgewerkte eigen-
domsstrategie die op haar beurt is gebaseerd op concreet
geformuleerde basisprincipes voor de eigendomsplan-
ning. Dit dient subjectief, oftewel passend bij de familie
(met betrekking tot cultuur en omstandigheden) te wor-
den ingevuld. Families moeten bewaken wanneer en in
hoeverre wijzigende externe omstandigheden, zoals het
verloop van een economische crisis, een aanleiding vor-
men voor een aanpassing van de formulering en uitvoe-
ring van de eigendomsstrategie. Families die dit pro-
actief en met een flexibele houding doen, vergroten de
kans op hun succes voor de continuïteit van het bedrijf
en de harmonie binnen de familie. 

Leidend voor een eigendomsoverdracht is de visie en
strategie van de familie en bij voorkeur niet de fiscale
optimalisatie. Het is de rol van de adviseur om de familie
te behoeden voor verleidingen die louter fiscaal van aard
zijn en te helpen bij het formuleren van een eigendoms-
strategie die ook als toetsingskader kan dienen voor de
fiscale overwegingen. Een oriëntatie vanuit de invals-
hoeken van familie, bedrijf en eigendom bevordert een
evenwichtige belangenafweging en daarmee het draag-
vlak voor de continuering van het familiebedrijf. De
adviseur is bij uitstek goed gepositioneerd om bij te 
dragen aan het formuleren van de juiste randvoorwaar-
den, niet alleen op fiscaal en juridisch terrein, maar ook 
– afhankelijk van diens professionele oriëntatie – op
bestuurlijk en familiaal terrein.

Jurgen Geerlings is partner van MESA Bestuursadviseurs
voor het Familiebedrijf en directeur van het IFBK|Instituut
voor Familiebedrijfskunde. 
Niels Govers is vennoot bij Witlox van den Boomen en
werkzaam als familiebedrijfskundige en fiscalist. 

Adviseur kan helpen voorkomen
dat fiscale optimalisatie 
de overhand krijgt
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