
 

 

Aan de informateur, drs. E.I. Schippers  

p/a Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

datum : 27 maart 2017  contact : Drs. Tessa Maas 

uw brief van :    e-mail : t.maas@knb.nl 

uw kenmerk :    telefoon : +31 70 330 71 22 

ons kenmerk :          

betreft : Input regeerakkoord 

Geachte mevrouw Schippers,  

 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) brengt graag een aantal relevante punten 

onder uw aandacht, die u mogelijkerwijs kunt opnemen in het regeerakkoord.  

 

Ondernemerschap 

Vereenvoudiging overdracht bij familiebedrijven  

In verband met de continuïteit van bedrijven bestaan er diverse fiscale faciliteiten voor 

bedrijfsoverdrachten. Hoewel de laatste jaren al stappen zijn gezet, bestaat in de praktijk 

behoefte aan vereenvoudiging en gelijkstelling van de gestelde voorwaarden van de 

verschillende regelingen. Bijvoorbeeld bij de schenking van aandelen in een vennootschap 

met een onderneming. Anders dan voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenkbelasting 

wordt voor de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting de voorwaarde gesteld dat de 

begiftigde op dat moment ten minste 36 maanden werknemer van de vennootschap is 

geweest. Een ander voorbeeld gaat over de situatie waarin een bedrijfspand wordt verhuurd 

aan de eigen BV. Anders dan voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenkbelasting geldt 

bij een volledige bedrijfsoverdracht geen vrijstelling voor de overdrachtsbelasting en kan 

evenmin gebruik worden gemaakt van de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting. Deze 

verschillen zijn volgens ons niet nodig en leiden in de praktijk tot veel onduidelijkheid bij 

ondernemers. 

Voorstel: Vereenvoudig en uniformeer de verschillende regelingen voor bedrijfsoverdracht.  

 

Fiscaal transparante BV   

Ondernemend Nederland zou baat hebben bij een fiscaal transparante BV; de ondernemer 

kan ervoor kiezen dat hij onderworpen blijft aan de inkomstenbelasting en de 

ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting behoudt. De betreffende BV is dan niet 

onderworpen aan vennootschapsbelasting. Er wordt dus als het ware fiscaal door de BV 

"heen gekeken". In de VS is dit fenomeen bekend onder de noemer "check the box". Omdat 

de fiscaal transparante BV wel rechtspersoonlijkheid heeft kan de BV eigenaar zijn van het 

ondernemingsvermogen (bijvoorbeeld registergoederen). Dit maakt ook de fiscale toe- en 

uittreding uit de onderneming makkelijker. Er hoeft dan geen verdeling van de boedel van de 

onderneming plaats te vinden (i.e. afzonderlijke leveringen van alle activa en passiva van de 

onderneming). Volstaan kan worden met de overdracht van aandelen in de BV.  

Voorstel: Maak de fiscaal transparante BV wettelijk mogelijk in Nederland. 
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Personen- en familierecht 

Scheiden zonder rechter 

Overheidsbemoeienis bij het uit elkaar gaan van gehuwden en geregistreerd partners is niet 

meer van deze tijd, ook niet als zij minderjarige kinderen hebben. Er zijn minstens evenveel 

samenwoners met minderjarige kinderen en die kunnen zonder overheidsbemoeienis 

(rechter) uit elkaar.  

 

Op dit moment ligt het wetsvoorstel Scheiden zonder rechter stil op het ministerie van V&J. 

Dit voorstel sluit scheiden zonder rechter uit voor paren met minderjarige kinderen. Voor die 

beperking ziet de KNB geen goede argumenten. Uitgangspunt moet namelijk zijn dat mensen 

in staat zijn ook de kinderzaken zelf te regelen. Veruit de meeste mensen doen dat ook. 

Echtscheiding door de rechter voorkomt geen ruzie over de kinderen. Mochten er wel 

geschillen zijn over de kinderen, blijft de rechter er om die te beslechten.   

Om scheiden zonder rechter mogelijk te maken, zou het huidige wetsvoorstel ‘van de plank 

kunnen worden gehaald’ en worden uitgebreid tot alle paren, dus ook die met minderjarige 

kinderen. Zorgvuldigheid en adequate voorlichting kunnen worden gegarandeerd door de 

mede-ondertekening door een advocaat of notaris voor te schrijven, zoals bij de huidige 

regeling van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. 

 

De tweede optie om scheiden zonder rechter voor iedereen mogelijk te maken is de 

invoering van de Wet bevordering mediation (die nu ook op het ministerie van V&J ligt) 

inclusief de minimale toetsing (stempelfunctie) door de kantonrechter.  Voorwaarde is dat er 

een succesvol scheidingsmediationtraject is afgerond.  

Voorstel: Maak zorgvuldige scheiding zonder tussenkomst van de rechter mogelijk voor 

iedereen.  

Fiscaal  

Schenkingsvrijstelling studie 

Door de invoering van het sociale leenstelsel zijn studenten steeds meer aangewezen op 

andere financieringsvormen dan overheidsfinanciering. Een studievrijstelling maakt het 

mogelijk om belastingvrij een student (die aan bepaalde bestedingseisen moet voldoen) 

financieel te steunen bij het volbrengen van zijn of haar opleiding. Met een dergelijke 

vrijstelling wordt in Nederland een fiscaalvriendelijke vorm van crowdfunding ter 

ondersteuning van de kenniseconomie geïntroduceerd. 

Voorstel: Maak een belastingvrije schenking mogelijk voor studie.   

 

Modernisering erfbelasting 

Steeds vaker worden niet-familieleden en niet-officiële partners als erfgenamen in een 

testament aangewezen. Dit komt door het verwateren van familiebanden en de stijging van 

het aantal mensen dat alleenstaand is dan wel een LAT-relatie heeft. Dit laatste blijkt ook uit 

prognoses van het CBS: in de toekomst neemt het aantal alleenstaanden toe.  

De tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting in de Successiewet gaan echter 

voornamelijk uit van familiebanden tussen de overledene en de erfgenaam dan wel het 

hebben van een officiële relatie met de overledene, zoals echtgenoot, geregistreerd partner 

of samenwonende partner.  

Voorstel: Onderzoek de modernisering van de tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting.  
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Mocht u meer informatie nodig hebben over een van deze punten, dan horen we dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mr. J.H. Oomen 

Voorzitter KNB 


