
Bedrijfsopvolging 
in geval van nood



Statement: te weinig noodopvolgingsplannen

• overlijden 

• (acute) handelingsonbekwaamheid / 
arbeidsongeschiktheid

Gevolgen in beeld, plan en e.e.a. geregeld?



Aandachtspunten

• Bestuur onderneming, namens onderneming mogen 
handelen
• Aanbiedingsplicht, verblijvingsbeding 

• STAK

• Testament, executeur-testamentair

• Levenstestament, gevolmachtigde

• Gevolgen belastingheffing



Belastingdruk bij overlijden

• Stakingswinst in de inkomstenbelasting
• Goodwill, stille reserves, FOR

• AB heffing/box 2 bij BV’s

• Erfbelasting

• Plannen en sturen kan leiden tot (forse) belastingbesparing

• Hoe?



Doorschuiffaciliteiten IB

• Overlijden ondernemer, op verzoek

• Overdracht mede-ondernemers of werknemers

• 36 maanden-eis

• Geruisloze inbreng in BV/NV



BOF / BOR schenk- en erfbelasting

• Bedrijfsopvolgingsfaciliteit 

• Fiscaal vriendelijk (deel) onderneming schenken of laten 
vererven

• Materiele onderneming

• Objectieve onderneming: bijvoorbeeld pand buiten 
onderneming, maar gebruikt voor de onderneming

• € 1.085.000 vrij, meerdere 83% vrijgesteld



Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF / BOR)

Bezitsvereiste            voortzettingsvereiste

• Schenken    5 jaar                              5 jaar

• Erven           1 jaar                              5 jaar

• BV: ten minste 5% belang; aandelen in bezit houden na 
verkrijging

• Eenmanszaak: zelf onderneming voort zetten



VOORBEELD

• Overlijden ondernemer of partner van…

• Gehuwd gemeenschap van goederen, 2 kinderen

• Pa is ondernemer; aandelen BV op zijn naam

• Waarde onderneming: € 2 mio

• Holding met belegging € 0,8 mio

• Werkmaatschappij € 1,2 mio

• Geen testament



Gevolgen overlijden ma?

• Recapitulatie, te betalen:

• AB claim                        € 100.000

• Erfbelasting €   82.000

Liquiditeit beschikbaar?

Overlijdensrisico verzekering?



Stel kinderen beoogd opvolgers

• Mogelijke oplossingen:

• Binnen 3 maanden overlijden wettelijke verdeling ongedaan maken

• Of Testament met zgn ondernemerslegaat

• Met goed testament, te betalen:
• AB claim                        € 100.000

• Erfbelasting €             0



(levens)testament en overeenkomsten

• Stelling:

• Voor ondernemer is goed levenstestament en testament van 
groot belang

• T.a.v. onderneming: gevolmachtigde of executeur aanwijzen

• Samenwerking via VOF of BV: 
• VOF overeenkomst/verblijvingsbeding

• BV statuten/aanbiedingsplicht



Testamenten
Belangrijkste redenen testament:

1. Ondernemerslegaat

2. Opname verzorgingshuis
- Opeisbaarheid vordering kinderen

3. Vrijheid partner vergroten

4. Kinderen eerst bij nieuwe partner

6. Scheiding of scheiding kind

7. Belasting besparen

8. Voogdij

9. Kleinkinderen wat nalaten

10. Executeur



Levenstestament

• Volmacht bij leven, al dan niet direct ingaand

• Financiële kwesties en/of medisch

• Bij handelingsonbekwaamheid geen bewindvoerder nodig

• Dus niet via rechtbank

• Geen toestemming nodig voor bijvoorbeeld verkoop woning

• Wel mogelijkheid van schenken (rechtbank geeft in de regel geen 
toestemming)

• Voorkomt HEEL VEEL gedoe: wel vertrouwen nodig



Executeur testamentair of gevolmachtigde

• Complexe verdeling cq tijdig optimale verdeling regelen

• Conflicten tussen erfgenamen en/of kinderen te 
verwachten?

• Mogelijkheid beschrijving gewenste bevoegdheden

• Notaris, vertrouwenspersoon

• Novex: Nederlandse organisatie voor Executeurs




