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Geachte heer Rutte,

Hierbij verzoek ik u de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) te vragen ten
behoeve van onze werkzaamheden ons op de kortst mogelijke termijn de volgende informatie te
verschaffen:

1. Oudere familiebedrijven die al generaties bestaan kunnen problemen ondervinden met 
toegang tot de BOR, omdat het aandelenbezit over teveel familieleden verspreid raakt, terwijl 
het bedrijf binnen de familie blijft. Vraag; Welke oplossingen zijn hiervoor te bedenken, zoals 
introductie van een familiedefinitie of aansluiting bij de Europese familiedefinitie om de 
regeling toegankelijk te houden voor familiebedrijven?

2. In de praktijk komen regelmatig gevallen voor waarin familiebedrijven reële 
bedrijfseconomische beslissingen zoals het afstoten/uitbreiden van (onderdelen van) het 
bedrijf soms jaren uitstellen om hun recht op de BOR/DSR niet te verliezen en met een hoge 
claim te worden geconfronteerd. Vraag; welke oplossingen zijn te bedenken om zo met de 
bezits- en voortzettingseis om te gaan dat deze reële bedrijfseconomische beslissingen niet 
doorkruist, met als uitgangspunt continuïteit van de bedrijfsvoering? We zien bijvoorbeeld 
graag de optie van een tegenbewijsregeling uitgewerkt en de optie om de termijn van vijfjaar 
te verkorten.

3. Het komt voor dat een ouder de onderneming van zijn/haar kinderen terugkoopt om die 
vervolgens opnieuw te kunnen schenken via de BOR. Vraag: welke oplossingen zijn hiervoor te 
bedenken om dit te voorkomen, bijvoorbeeld per generatie en per onderneming een 
eenmalige vrijstelling verlenen?

4. Veel van de ingewikkelde discussies die in praktijk met de Belastingdienst worden gevoerd 
gaan over het onderscheid tussen ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen, bijv. over 
reserveringen voor nieuwe investeringen. Vraag: zijn er oplossingen te bedenken om hier 
praktisch mee om te gaan? Kan bijvoorbeeld een termijn ingevoerd worden waarbinnen men 
moet kunnen aantonen dat het geld inderdaad in het kader van de BOR is aangewend?



De gevraagde informatie zal worden betrokken bij de werkzaamheden en worden opgenomen in het 
archief van de kabinetsformatie dat na de formatie toegankelijk is.

Hoogachtend

B de informateurs.

W. Koolmees


