
Komkommertijd fiscaal nieuws plotsklaps voorbij dankzij Rechtbank Breda ... 

 

Dankzij een recente uitspraak van Rechtbank in Breda is de komkommertijd qua fiscaal 
nieuws deze zomer in één keer voorbij. De uitspraak sloeg laatst in als een bom. De 
naschokken in fiscaal Nederland zijn nog voelbaar. Zelfs Politiek Den Haag roert nu de trom. 
Ook beroepsverenigingen van fiscalisten en notarissen laten zich gelden op dit moment. 
 
Wat is er aan de hand ? De Rechter in Breda heeft bepaald dat de bedrijfsopvolgingsregeling 
(BOR of BOF) in de Successiewet in strijd is met het discriminatieverbod. Hierover had ik 
laatst een column op mijn Facebook pagina met als titel "Wilt u ook boffen met de BOF?". 
 
De rechter heeft nu bepaald, dat in feite iedereen recht heeft op deze regeling ! Ongeacht of 
sprake is van ondernemingsvermogen dan wel privévermogen. Dit betekent, op basis van 
deze uitspraak van de Rechtbank Breda, dat de bedrijfsopvolgingsregeling in feite op elke 
schenking en op elke erfenis van toepassing is. U kunt op uw vingers natellen, dat dit voor u 
noemenswaardig gunstig kan uitpakken. Schakel dus een fiscaal expert in bij het veilig stellen 

van uw rechten. 
 
Alarmfase 1, niet alleen bij de fiscale advieswereld, maar ook bij de Belastingdienst. Deze 
overheidsdienst heeft al meteen hoger beroep aangetekend. Het zal wel een procedure 
worden tot aan de hoogste rechter worden. Niets is op dit moment dus nog zeker. Toch luidt 
mijn advies om nu in actie te komen. 
 
Immers, mocht u onlangs een aanslag schenk- of erfbelasting van de fiscus hebben ontvangen, 
dan is het verstandig - ter behoud van rechten - bezwaar tegen deze aanslag aan te tekenen. 
Ook als u binnenkort een aanslag verwacht. Wees bijzonder alert en raadpleeg uw 
belastingadviseur of schakel er juist eentje in. 
 
Als u wacht op de uitspraak van het Gerechtshof (en daarna nog op het arrest van de Hoge 
Raad) is de kans mijns inziens bijzonder groot dat uw bezwaartermijn van zes weken tegen de 
aanslag is verlopen. 
 
U mag van mij alles, maar een fatale termijnoverschrijding zou ik absoluut niet riskeren als ik 
u was. Maak daarom nu bezwaar tegen álle aanslagen schenk- en erfbelasting, waarvan de 
bezwaartermijn nog open staat / staan. Ter behoud van rechten, onder verwijzing naar de 
recente uitspraak van Rechtbank Breda. 
 
Als u binnenkort nog aangifte moet doen, kunt u hiervoor ook proberen om uitstel aan te 
vragen bij de fiscus. Dan wacht u als het ware het verdere verloop van de procedure even af 
en maakt u met uw fiscalist een plan de campagne. 
 
Veel succes en wijsheid ... en u weet, u mag mij altijd contacteren voor een belastingconsult 
over deze pittige fiscale materie. Zeker met de laatste uitspraak van de Rechtbank Breda op 
uw bordje. 
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