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Schrijven over vastgoed in het familiebedrijf binnen de 
begrenzing van een column is niet eenvoudig. Waar te 
beginnen? Bij de verschillende soorten vastgoed en de heel 
verschillende spelregels die hierbij horen? Vastgoed is 
uiteindelijk spreektaal voor onroerend goed, en onroerend 
goed (beter nog: onroerende zaken) komt in tal van 
juridische vormen voor. De meest bekende rechtsvorm van 
‘vastgoed’ is het eigendomsrecht, maar vaak zien we ook 
vastgoed in de vorm van appartementsrechten (met 
bijbehorende splitsingsakten en -reglementen, VvE’s en 
reservefondsen), erfpacht (met allerlei regels in de 
vestigingsakte over duur, canon, verlenging en opzegging) 
of opstal (idem erfpacht). Alleen al de keuze van de ‘soort’ 
vastgoed is dus een studie waard.
Het gebruik van het vastgoed dan? Vastgoed kan binnen  
het familiebedrijf immers op veel verschillende manieren 
worden gebruikt. Zo kan het familiebedrijf zelf beleggen in 
vastgoed, kan het vastgoed onderdak bieden aan de onder-
neming die het familiebedrijf drijft, kan sprake zijn van een 
combinatie van beide, kunnen familieleden gezamenlijk 
investeren in vastgoed, kan een familielid geld lenen van het 
familiebedrijf om in privé in vastgoed te investeren en ga zo 
maar door. Voor elk van deze gevallen zijn dezelfde 
aandachts punten van belang, maar de uitkomst van de 
verschillende scenario’s die zich kunnen ontvouwen, kan 
zeer verschillen. Ik noem een aantal aandachtspunten.

Op welke naam komt het vastgoed?

Ten eerste de tenaamstelling van het vastgoed bij de 
verkrijging ervan. Komt dit formeel op naam van het 
familiebedrijf of is het eigendom van een familielid (of 
meerdere) en wordt het door deze(n) ter beschikking gesteld 
van het bedrijf? En als dat laatste aan de orde is, is dan 
sprake van ‘inbreng’ in een vennootschap of van verhuur? 
Wie geniet de baten van de terbeschikkingstelling en hoe 
gaat de fiscus hiermee om? En wat gebeurt er met het 
vastgoed als het betreffende familielid (aandeelhouder?) 
overlijdt? Hoe kwalificeert de Belastingdienst dan het 
vastgoed? Als ondernemingsvermogen dat onder de 
bedrijfs opvolgingsregeling valt en waarvoor goede 
belasting faciliteiten gelden, of als privévermogen van de 
overledene, waarover volledig erfbelasting wordt geheven? 
En wat zegt überhaupt het testament van de overledene over 
het vastgoed (vooropgesteld dat hij een testament had)?  
En welke positie nemen de erfgenamen in? Stel, dat het goed 
wordt gehuurd, wie garandeert dan dat de erfgenamen de 

huur continueren? Of misschien moet het goed wel worden 
verkocht om de verschuldigde erfbelasting te voldoen.

Moet in het kader van een scheiding 
het vastgoed worden verkocht?
En wat als het familielid van wie het vastgoed is, gaat 
scheiden? Heeft dit invloed op het vastgoed? Was er een 
gemeenschap van goederen of zijn er huwelijksvoorwaarden 
die hier iets over zeggen? Moet het goed worden verdeeld en 
de andere echtgenoot uitgekocht?
Moet daarvoor een hypotheek op het vastgoed komen, met 
alle risico’s van dien? Of moet in het kader van de scheiding 
het vastgoed sowieso worden verkocht?
En ook als het goed wél op naam van de onderneming staat 
en een familielid overlijdt, is de vraag of het vastgoed als 
ondernemingsvermogen heeft te gelden. Is sprake van 
zuivere belegging als hoofdactiviteit, dan is de bedrijfs-
opvolgingsregeling niet van toepassing en moet fiscaal 
worden afgerekend, maar zelfs als beleggen maar een onder-
deel van de activiteiten is, gelden fiscale beperkingen.
Dat je een goed scenario moet hebben als een familielid gaat 
scheiden of overlijdt, geldt ook als er geen vastgoed in het 
familiebedrijf zit. Maar waar vastgoed een groot verschil kan 
maken, is bij overdracht van de onderneming. Is sprake van 
een BV, waarin vastgoed zit, en worden aandelen in die BV 
overgedragen, dan wordt de verhouding tussen de waarde 
van het vastgoed en die van de aandelen belangrijk. Als 30% 
of meer van de bezittingen van de onderneming bestaat uit in 
Nederland gelegen vastgoed, kan namelijk bij overdracht van 
de aandelen van de BV 6% overdrachtsbelasting zijn 
verschuldigd.

Alleen maar vragen, maar waar zijn 
de antwoorden?
De kritische lezer zal constateren dat ik alleen vragen opwerp 
en geen bruikbare antwoorden geef. En dat is helemaal waar. 
Simpelweg omdat het aantal varianten zo groot is dat het 
onmogelijk is om een casus te kiezen waar iedereen iets aan 
heeft. Zóveel verschillende scenario’s zijn denkbaar dat het 
beste wat ik kan doen, is erop wijzen dat bij vastgoed de 
belangrijkste keuze helemaal aan het begin ligt: het moment 
van verkrijging ervan. Op dat moment moet worden 
uitgezocht welke van de varianten de meest aantrekkelijke is. 
Moeten keuzes worden gemaakt over de tenaamstelling en 
het gebruik? Aankoop door de vennootschap of door de 
familie in privé? Inbreng of verhuur? Eigen gebruik of (ook) 
belegging? Moeten eventueel huwelijksvoorwaarden en 
testamenten tegen het licht worden gehouden en overeen-
komsten worden gesloten over bepaalde situaties? Omdat net 
zoals in de reguliere bedrijfsvoering regeren vooruitzien is.
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