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Nr. Artikelsoort/ 
rubriek 

Titel/onderwerp Auteur Korte samenvatting 

 Column ‘De BOR draaien’ geen doel 
op zich 
 

Ilse Matser (INNOO) 
 
 

Familiebedrijven zijn een hele belangrijke motor voor de Nederlandse economie. 
De bedrijfsoverdracht is om velerlei redenen een spannende fase in de levensloop 
van deze bedrijven. Om er een paar te noemen: is er een geschikte opvolger, kan 
de overdrager loslaten, is de overdracht te financieren? Dat de overheid met de 
bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) de continuïteit van familiebedrijven ondersteunt 
door de financiële drempels voor een geslaagde overdracht te verkleinen, is dan 
ook een hele goede zaak. Maar de BOR staat politiek wel ter discussie en dat leidt 
terecht tot zorgen bij ondernemers. 

1 Juridisch Juridische aspecten van 
certificering van aandelen in 
een bv 

Robert Franken (BDO) 
 

Dit artikel behandelt diverse juridische aspecten van het certificeren van aandelen 
in een bv. Certificering is een bij familiebedrijven veelgebruikt instrument om de 
aan de aandelen verbonden zeggenschapsrechten te scheiden van de 
economische rechten. De certificaathouders verkrijgen de economische rechten 
en de zeggenschapsrechten rusten (veelal) bij een Stichting Administratiekantoor 
(STAK). Motieven om te certificeren zijn bijvoorbeeld continuïteit in 
besluitvorming en het uitsluiten van zeggenschap. De motieven voor certificering 
vullen de verhouding tussen de STAK en de certificaathouders nader in. 

2 Fiscaal  Gevolgen certificeringen 
aanmerkelijkbelangaandelen 

Veronique van den Broek (Belastingdienst) 
en Corné Brouwers (Belastingdienst) 

Certificering van aandelen heeft als doel het scheiden van zeggenschap en 
economisch belang van aandelen. Certificering van aanmerkelijkbelangaandelen 
kan fiscale gevolgen hebben. In dit artikel bespreken wij enkele van die fiscale 
gevolgen, waaronder die in het kader van het vervreemdingsbegrip in box 2 voor 
de inkomstenbelasting, de aandelenfusiefaciliteit van art. 3.55 Wet IB 2001 en het 
bezits- en voortzettingsvereiste ten behoeve van de bedrijfsopvolgingsregeling in 
de Successiewet. 

3 Fiscaal Certificering van box 3-
vermogen 

Arianne de Leeuw (Loyens Loeff) Certificering kan worden gebruikt als instrument om het economische belang bij 
vermogen en de (juridische) zeggenschap daarover van elkaar te scheiden. 
Certificering kan echter fiscale gevolgen hebben. In deze bijdrage bespreek ik de 
voornaamste aandachtspunten van de certificering van box 3-vermogen. 
Daarnaast ga ik in op de verhouding tussen certificering en een fonds voor 
gemene rekening (FGR). 

4 Accountancy Certificering van aandelen 
en de jaarrekening van de 
STAK 

Marc-Jan Zwaneveld (Nyenrode) Het certificeren van aandelen leidt tot enkele vraagstukken voor de verslaggeving. 
De jaarrekening van een Stichting Administratiekantoor die de aandelen houdt en 
certificaten daarvan uitgeeft, ziet er over het algemeen bijzonder uit. Zowel de 
aandelen als de uitgegeven certificaten worden als ‘p.m.’ op de balans 
gepresenteerd. De ontvangsten van dividenden en de betalingen daarvan aan 
certificaathouders worden niet als baten en lasten gepresenteerd door een 



Stichting Administratiekantoor. Specifiek is ook de beoordeling van de 
consolidatiekring indien aandelen zijn gecertificeerd. Op basis van de feitelijke 
situatie dient te worden vastgesteld of een Stichting Administratiekantoor deel 
uitmaakt van de consolidatiekring. 

5 Financieel Waardering belangen 
zonder controlerende 
zeggenschap en belangen 
met beperkte rechten 

Marius van Prooijen (International 
Business Valuors) 

Het beperken van de zeggenschapsrechten van een belang in een onderneming, 
bijvoorbeeld door middel van het certificeren van aandelen, heeft invloed op de 
waarde en overdraagbaarheid van het belang. De waardering van belangen 
zonder controlerende zeggenschap en belangen met beperkte rechten vergt een 
specifieke aanpak. Over de toepassing van kortingen op de pro rata parte 
economische waardering van de aandelen wordt veel getwist. Over de positie van 
een houder van een dergelijk belang in relatie tot de waarde van dit belang is voor 
de Nederlandse situatie echter weinig praktisch toepasbaar onderzoek uitgevoerd 
en gepubliceerd. Desalniettemin bieden wereldwijd uitgevoerde studies 
voldoende aanknopingspunten om kortingen in specifieke situaties te billijken en 
te verantwoorden. 

6 Algemeen Familiebedrijven: het 
potentieel benut 

Sjoerd Oomen (BDO) en Machiel Gosschalk 
(BDO) 

Waar ligt het succes van familiebedrijven? Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven, omdat ze beter scoren 
op waardengedrevenheid en informeel management. Familiewaarden blijken een 
unieke factor bij de prestaties van familiebedrijven en geven hun een voorsprong 
op concurrenten. Intern versterken ze de identiteit en daarmee de betrokkenheid 
en loyaliteit van werknemers. Extern dragen ze bij aan het sociaal kapitaal bij 
klanten, leveranciers en de gemeenschap. Daarbij hebben familiebedrijven 
doorgaans veel minder zaken geformaliseerd in hun bedrijf dan niet-
familiebedrijven. En uit recent onderzoek blijkt dat juist deze informele 
managementpraktijken significant bijdragen aan de betere bedrijfsresultaten, 
financiële performance, productiviteit en innovatiekracht van het bedrijf. De 
uitdaging is om deze voorsprong uit te nutten en te behouden, ook – juist – na 
een generatiewissel. Hoe hier optimaal rekening mee te houden, staat centraal in 
dit artikel. 
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 Column Integrale benadering Mark Dukers (voorzitter CFP) Als adviseur van familiebedrijven speel je een belangrijke rol. Vanuit het perspectief 
van financiële planning zorg je er namelijk voor dat de korte termijn keuzes die je 
klanten maken zo goed mogelijk passen bij hun doelstellingen op de langen termijn. 
Een financieel plan is hiervoor bij uitstek geschikt. Maar weinig klanten komen in 
eerste instantie echt voor een integraal financieel plan. … 



1 Algemeen Het familiebedrijf kraakt onder 
externe 
marktomstandigheden. 
Resultaten van 
panelonderzoek onder 
directeuren familiebedrijven 

Roberto Flören (Nyenrode)  en Laura Bles-
Temme (RSM) 

Het familiebedrijf kraakt onder de cocktail van moeilijke externe omstandigheden, 
en zucht onder de plannen die het kabinet tijdens Prinsjesdag heeft gepresenteerd.  
De arbeidsmarktkrapte, onzekerheid over de energieprijzen en een hoge inflatie 
vormen een ernstige bedreiging voor de continuïteit van familiebedrijven. De 
arbeidsmarktkrapte leidt tot een afname van de winstmarge van 12% en ook de 
hoge inflatie trekt een zeer zware wissel op de Nederlandse economie. Het 
investeringsniveau in innovatie door de familiebedrijven zal met 10% afnemen. Veel 
hulp uit de politiek zien de familiebedrijven niet. 75% van de familiebedrijven vindt 
dat de op Prinsjesdag gepresenteerde maatregelen onvoldoende aandacht schenken 
aan de belangen van de Nederlandse familiebedrijven en 63% verwacht dat de 
gepresenteerde maatregelen negatief uitwerken voor hun familiebedrijf. 

2 Fiscaal  De 
vermogensrendementsheffing. 
Van pretbox tot rampenkist 

Sonja Dusarduijn (Tilburg University) 
 

Dit artikel bespreekt de verschillende varianten van het stelsel van de 
vermogensrendementsheffing, een heffing gebaseerd op 
rendementsveronderstellingen. In het Kerstarrest is gebleken dat de in 2017 
geldende variant van box 3 een inbreuk maakt op grondrechten van 
belastingplichtigen: zowel het gelijkheidsbeginsel als het eigendomsrecht werden 
door dit stelsel geschonden. De wetgever heeft daarom, vooruitlopend op een 
stelsel dat het werkelijke vermogensrendement gaat belasten, 
overbruggingswetgeving ontworpen. Dat stelsel staat centraal in deze bijdrage. 

3 Financieel Buy and build Chris de Vries (Value Drivers) n.n.b. 

4 Financieel/fiscaal Vermogensstructurering 
onder de Overbruggingswet 

Dick Leeuw (Alfa) 
 
 

Per 1 januari is de Overbruggingswet box 3 is per 1 januari 2023 in werking getreden. 
In dit artikel wordt beschreven op welke wijze een dga/vermogende particulier zijn 
effecten onder deze nieuwe regeling kan structureren. 

5 Notarieel Komt een man bij de notaris… Suzanne de Vries en Tea Mellema Aan de hand van een casus wordt beschreven waar een ondernemer in civiele zin 
allemaal aan moet denken als hij aan financiële- en daarbij komende estateplanning 
wil doen. Daarbij passeren de testamenten en de huwelijkse voorwaarden de revue. 
Daarnaast wordt besproken hoe hij zijn zakelijk vermogen (fiscaalvriendelijk) kan 
overhevelen naar zijn kinderen en hoe hij bij tijdelijke of blijvende 
wilsonbekwaamheid de zaken toch gewoon door kan laten lopen. 

6 Juridisch Opzegging van een bancaire 
relatie: een overzicht op 
hoofdlijnen 

Lucas Lustermans en Joost Kool (Meijburg 
Legal) 

Een bank mag in beginsel een bancaire relatie met haar cliënt opzeggen waarbij de 
bank onder andere haar zorgplicht in acht dient te nemen. Daarnaast dient een 
opzegging ook naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar 
te zijn. De praktijk kent verschillende opzeggingsgronden en verweren. Een bank kan 
verplicht zijn de mogelijkheid te bieden een betaalrekening te openen en aan te 
houden. 
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Interview Steward-ownership Jennifer Benson n.n.b. 

Fiscaal  Steward-ownership Jorick Wijnen (We are Stewards) en 
Gijsbert Koren (We are Stewards)  
 

n.n.b. 

Notarieel (Overzichts)artikel van diverse 
notariële aspecten  bij steward 
ownership-structuren 

Jorinde Pels (Mens Notarissen) n.n.b. 

Accountancy Jaarrekeningenrecht Wordt ingevuld n.n.b. 

Financieel “Toenemende invloed ESG-impact 
en -regelgeving op de waarde en 
de waardering van ondernemingen 
en de investeringsfocus van 
investeringsmaatschappijen” 

Mark de Lat (Eshuis) en André Nijhof 
(Nyenrode)  
 
 

n.n.b. 

Fiscaal Een in de praktijk voorkomende 
concernstructuur van steward 
ownership 

Edwin Heithuis (UvA) n.n.b. 

Algemeen Artikel over recent onderzoek naar 
familiebedrijven en duurzaamheid 

Laura Bles-Temme (RSM)  en Roberto 
Flören (Nyenrode) 

n.n.b. 

 
Nr. 4 (oktober) | nog niet ingevuld 


