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1 Inleiding 

Als een ondernemer opteert voor een bv als rechtsvorm komt al snel de vraag aan bod hoe 

zijn bv-structuur moet worden opgetuigd. Of hij heeft al een bv-structuur, dan kan de vraag 

naar voren komen of zijn structuur nog wel optimaal is of dat groot onderhoud nodig is. Deze 

RB Notitie gaat specifiek over bv-structuren: wat is wanneer een optimale structuur. 

 

Eén ding is in elk geval wel duidelijk, het adagium “één bv is géén bv” is onzin. Want dat 

hoor je vaak. Maar wanneer is één bv prima, en wanneer moet je meerdere bv’s hebben? 

Het enige juiste antwoord luidt zoals altijd: dat hangt ervan af. De regels daarvoor zijn 

bepaald niet simpel. 

2 Om welke activa en passiva gaat het? 

De eerste vraag die je bij de bepaling van de optimale rechtsvorm moet beantwoorden, is 

welke activa en passiva in de onderneming zitten, ofwel: wat voor soort activa en passiva 

worden in de bv(’s) ingebracht. 

 

De samenstelling van de onderneming is belangrijk hoe de bv-structuur moet worden 

opgetuigd: 

1. één enkele bv waarin alle activa en passiva worden ondergebracht; 

2. een bv-structuur die bestaat uit een Holding BV en een Werkmaatschappij BV (hierna te 

noemen Werkmij BV), de zgn. dubbeldekker; 

3. een bv-structuur die bestaat uit een Holding BV, een Vastgoed BV (of een Materieel BV) 

en een Werkmij BV, de zgn. drietrapsraket; 

4. een bv-structuur die bestaat uit een Holding BV, een Vastgoed BV én een Materieel BV 

en een Werkmij BV, de zgn. viertrapsraket. 

3 Een aparte holding boven de Werkmij? 

Als tot het ondernemingsvermogen waardevolle bezittingen behoren (denk vooral aan 

vastgoed, een machinepark, transportmiddelen, e.d.), is het doorgaans verstandig om die 

bezittingen onder te brengen in een aparte Holding BV. En niet in de bv waarin ook de 

materiële onderneming wordt geëxploiteerd. Dat houdt verband met de beperking van 

aansprakelijkheid. 
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Schematisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als alle activa en passiva in één bv zitten, en die bv heeft flink wat spek op de ribben, dan 

zou het zonde zijn als bij een (onverwacht) faillissement de curator zich tegoed doet aan dat 

spek. En de bezittingen van de bv te gelde maakt om met de opbrengst de schuldeisers te 

voldoen. 

 

En zeg niet dat een vette bv niet failliet kan gaan. Ook al heeft een bv een flink 

weerstandsvermogen, dan nog kan het zijn dat door veel tegenwind die bv omvalt. Want niet 

elk faillissement zie je van tevoren aankomen. Soms kan door een plotselinge strop zelfs een 

gezond bedrijf financieel stevig in de knel raken. Denk aan een evenementenbedrijf dat tot 

en met 2019 geweldig draaide, maar in het voorjaar van 2020 ineens met COVID-19 wordt 

geconfronteerd… 

 

Daarom kan een bv-structuur die bestaat uit een Holding BV en een Werkmij BV 

aantrekkelijk zijn. Dan valt bij een faillissement weliswaar de Werkmij BV om, maar is het 

vermogen in de Holding BV in beginsel veilig. Waarom in beginsel? In de praktijk kan het 

toch zo zijn dat het vermogen van de Holding BV in het putje van de Werkmij BV wegspoelt: 

− omdat de bank eiste dat de Holding BV borg stond voor schulden van de Werkmij BV; 

− omdat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid: er is niet voldaan aan de 

boekhoudeis, jaarrekeningen zijn te laat gedeponeerd, er is niet tijdig betalingsonmacht 

gemeld, wat gedeponeerd is blijkt onjuist te zijn, er is dividend uitgekeerd zonder 

deugdelijke uitkeringstoets, enzovoort; 

− omdat het vermogen van de Holding BV vooral bestaat uit een vordering op de 

dochtervennootschap. En die vordering blijkt bij een faillissement van die 
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dochtervennootschap lucht te zijn waardoor de Holding BV zelf ook in de gevarenzone 

komt; 

− of omdat de Holding BV anderszins aansprakelijk is voor schulden van de Werkmij BV. 

 

Maar oké, als je het spel goed speelt: 

− en de Holding BV is niet aansprakelijk voor schulden van de Werkmij BV; 

− het vermogen zit echt fysiek in Holding BV (en niet in de vorm van een RC-vordering op 

de Werkmij BV); 

− en er is geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid; 

dan is het vermogen van de Holding BV veilig bij een faillissement van de Werkmij BV. 

 

Daarbij gelden echter nog twee uitzonderingen: bij notarissen en big1-geregistreerden. Als 

een notaris een beroepsfout maakt, is hij daar privé voor aansprakelijk. Ongeacht of hij één 

of tien bv’s heeft. Idem als een arts of andere big-geregistreerde een beroepsfout maakt. Let 

wel, dat geldt alleen voor beroepsfouten. En niet als zijn onderneming om 

bedrijfseconomische redenen failliet gaat (bijv. teveel personeel in relatie tot de omzet). 

 

Zie hier de noodzaak, ongeacht het soort beroep en ongeacht het soort bedrijf, om altijd 

gevaren van (persoonlijke) aansprakelijkheid in te dammen met: 

− goede algemene voorwaarden (en dan niet een gejat voorbeeld van een andere 

ondernemer, maar maatwerk opgesteld door een notaris of advocaat met verstand van 

ondernemingsrecht); 

− een goede beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Maar als je praat over een beroep of bedrijf waarbij aansprakelijkheid zuiver hypothetisch is, 

dan is op zich een bv-structuur die bestaat uit een Holding BV en een Werkmij BV niet nodig. 

Neem bijvoorbeeld een administratiekantoor. Het kan soms financieel slecht met dat kantoor 

gaan, maar dan ga je nog niet failliet. Althans, als je ten minste voornoemde goede 

algemene voorwaarden hanteert en je een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering hebt 

afgesloten. In zoverre is het adagium “één bv is géén bv” onzin. Denk ook aan 

interimmanagers die zichzelf verhuren via hun eigen bv, of aan een advocaat/eenpitter in 

een bv-vorm. Die hebben op zich geen structuur van Holding BV en Werkmij BV nodig. 

 

 
1 Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. 
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Maar als je praat over een onderneming waarbij je wel financiële risico’s loopt, en je hebt 

intussen wat spek op de ribben, wordt een structuur van Holding BV en Werkmij BV wel 

nodig. Echter ook weer niet bij een starter. Ook al praat je over een meer risicovolle 

onderneming. Dan is er immers niets te verliezen. Maar o wee als er in de loop der jaren wel 

een speklaag is gevormd, dan luidt ons advies om alsnog te herstructureren tot een 

dubbeldekker: een Holding BV en een Werkmij BV waarbij het vermogen zoveel mogelijk 

wordt ondergebracht in de Holding BV en de risicovolle onderneming in de Werkmij BV. 

4 Een aparte vastgoed-bv 

Maar afgezien van de beperking van aansprakelijkheid om bedrijfsgebouwen en –terreinen 

en praktijkgebouwen niet in de Werkmij BV onder te brengen, kan het ook zinvol zijn om het 

vastgoed niet in de Holding BV te alloceren maar in een aparte Vastgoed BV. En dat heeft te 

maken met de flexibiliteit bij verkoop. 

 

Een belangrijke vraag die de dga moet beantwoorden, luidt als volgt: als de onderneming 

ooit wordt verkocht, wordt dan het vastgoed mee verkocht of houdt de dga dat vastgoed 

achter, bijvoorbeeld als belegging. Menig ondernemer stelt immers “mijn pand is mijn 

pensioen”. 

 

Als de dga 100% zeker weet dat hij bij een verkoop van de materiële onderneming het 

vastgoed niet mee verkoopt, is er geen reden om het vastgoed onder te brengen in een 

aparte Vastgoed BV. Maar is allocatie in de Holding BV (vanwege de risicobeperking) prima. 

Voorbeelden: 

− een tandarts heeft een praktijkpand, verbonden met zijn eigen woning. Als die 

dga/tandarts zijn praktijk verkoopt, wil hij het praktijkdeel bij zijn eigen woning trekken; 

− een fruithandelaar opereert vanuit een schuur achter zijn eigen woning. Als hij zijn 

onderneming staakt, wil hij vanwege de geluidshinder niet dat iemand anders die schuur 

achter zijn eigen huis gebruikt; 

− een architect heeft een praktijkruimte op een A-locatie in het dorp. Als hij zijn praktijk 

verkoopt, wil hij het pand verhuren als beleggingsobject;  

− een bv met een administratiekantoor heeft een eigen praktijkpand in eigendom. Als er 

een koper van de onderneming zich meldt, gaat het hem vooral om het personeel en de 

klantenportefeuille, niet zozeer om het kantoorpand. De koper gaat de gekochte praktijk 

juist integreren in zijn eigen praktijk op een andere locatie. 
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In al die gevallen is het niet zinvol om het vastgoed onder te brengen in een aparte bv. Maar 

dat is anders als er een kans is dat bij verkoop van de onderneming de koper ook interesse 

heeft in het vastgoed. Dan moet je het pand niet in je personal holding willen hebben zitten, 

maar in een aparte Vastgoed BV. 

 

Schematisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Want bij een verkoop van het vastgoed uit die Holding BV: 

- wordt de verkopende Holding BV geconfronteerd met vennootschapsbelasting over de 

stille reserves op het pand. Dan kun je beter een discount op de verkoopprijs van de 

aandelen krijgen wegens de latente VPB-claim dan acute vennootschapsbelasting; 

- en wordt de koper geconfronteerd met 8% overdrachtsbelasting over de waarde van het 

vastgoed. 

 

Ofwel, allocatie van het vastgoed in een aparte bv bevordert de flexibiliteit bij (latere) 

verkoop. Je kunt het vastgoed “mee verkopen” zonder dat belastingheffing aan de orde 

komt. Noch bij de verkoper (vennootschapsbelasting), noch bij de koper 

(overdrachtsbelasting). Ofwel, een win-winsituatie. 

 

Als een koper zich meldt voor de koop van zowel de materiële onderneming als het 

vastgoed, verkoopt Holding BV de aandelen in Vastgoed BV. Dan is géén sprake van 

verkoop van losse activa maar van een deelneming, zodat vennootschapsbelasting over 

stille reserves niet aan de orde is. 

 

En als een koper zich meldt voor de koop van alleen de materiële onderneming, dus zonder 

het bedrijfsvastgoed, dan verkoopt Vastgoed BV de aandelen in Werkmij BV. En blijft de dga 
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achter met zowel Holding BV als daaronder Vastgoed BV. Maar goed, die kan hij dan later 

eventueel via een juridische fusie weer ineen smelten. 

 

Daarbij is het overigens erg belangrijk dat de Vastgoed BV in lijn hangt tussen Holding BV en 

Werkmij BV. En Vastgoed BV niet samen met Werkmij BV als zustermaatschappij hangt 

onder Holding BV. 

 

Schematisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat heeft twee motieven: 

1. overdrachtsbelasting; 

2. fiscale eenheid VPB. 

4.1 Overdrachtsbelasting 

Als Vastgoed BV en Werkmij BV samen als zustervennootschappen onder de Holding BV 

hangen, vormt Vastgoed BV een zgn. onroerende zaakrechtspersoon (OZR) ingevolge art. 4 

WBR. En zal de koper van die vastgoed-bv 8% overdrachtsbelasting over de waarde in het 

economische verkeer van het vastgoed verschuldigd zijn bij verkrijging van de aandelen die 

bv. Let wel, 8% over de waarde van het vastgoed, niet over de waarde van de aandelen. 

 

Er is geen sprake van een OZR als een bv vastgoed verhuurt aan een gelieerde 

vennootschap. En dat betekent dat de verhurende bv een belang moet hebben van ten 

minste 1/3e in de hurende bv2. Zustervennootschappen vormen hier geen gelieerde 

 
2 Art. 4, zevende lid WBR. 
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vennootschappen, waardoor bij de verkrijging van aandelen in de vastgoed-bv 

overdrachtsbelasting verschuldigd wordt. 

4.2 Fiscale eenheid Vpb 

En als Vastgoed BV en Werkmij BV onder elkaar hangen, kunnen ze samen een fiscale 

eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen ex art. 15 Wet VPB 1969. Dit, zonder dat 

Holding BV ook in die fiscale eenheid VPB moet worden betrokken. 

 

De hoofdregel is weliswaar dat je geen fiscale eenheid VPB moet willen hebben, maar op die 

hoofdregel gelden uitzonderingen. Eén ervan is als je in casu fors in het vastgoed investeert. 

Als je dan geen fiscale eenheid VPB hebt, heb je ook geen recht op 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek3 (KIA). 

5 Een aparte materieel-bv 

Maar naast het alloceren van bedrijfsgebouwen en –terreinen in een aparte bv vanwege de 

risicobeperking, kun je vanwege hetzelfde motief er ook voor kiezen om andere vaste activa 

in een aparte bv onder te brengen. Denk aan een substantieel machinepark bij een 

metaalbewerkingsbedrijf, de werktuigen bij een loonwerker, het rollend materieel bij een 

transportbedrijf, het intellectueel eigendom bij een softwarebedrijf, enzovoort. 

 

Hoewel het dus kan gaan om allerlei vaste activa, praten we in het vervolg vanwege de 

eenvoud alleen maar over een Materieel BV. Maar het kan nogmaals gaan om allerlei 

soorten vaste activa. 

 

In die situatie ligt het naar mening voor de hand dat er een grote kans is dat bij verkoop van 

de materiële onderneming ook het materieel wordt mee verkocht. Dit, in tegenstelling tot het 

vastgoed. Bij vastgoed is er altijd een gerede kans dat de onderneming zonder vastgoed 

wordt verkocht, bij materieel is dat minder waarschijnlijk. 

 

Dat betekent dat het materieel beter niet kan worden ondergebracht in een bv waarin ook het 

vastgoed is ondergebracht. Want stel je voor: een koper van de onderneming wil wel het 

materieel hebben, maar niet het vastgoed. Dan moet je óf eerst het pand uit die bv halen, óf 

het materieel uit die bv verkopen. En dat is geheid ellende, in de zin van 

 
3 Investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn direct of indirect hoofdzakelijk bestemd voor verhuur zijn 
uitgesloten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (art. 3.45, tweede lid, onderdeel a Wet IB 2001). 
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vennootschapsbelasting afrekenen over stille reserves, fiscale reserves en/of 

desinvesteringsbijtelling. 

 

Dus als je zeker weet dat het vastgoed niet wordt mee verkocht met de onderneming en je 

wilt wel het materieel separeren van de materiële onderneming uit risicobeperking, kun je 

denken aan deze structuur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er een koper zich meldt, verkoopt Holding BV de aandelen in Materieel BV. En dan is 

weer géén sprake van een verkoop van een los activum maar van een deelneming, zodat 

heffing van vennootschapsbelasting over m.n. stille reserves niet aan de orde is. 

 

Daarbij is het overigens weer belangrijk dat de Materieel BV in lijn hangt tussen Holding BV 

en Werkmij BV. En niet samen met Werkmij BV als zustermaatschappij hangt onder Holding 

BV. 

 

Schematisch: 
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Dat heeft weer als motief de fiscale eenheid VPB. Als Werkmij BV hangt onder Materieel BV, 

kunnen die twee bv’s samen weer een fiscale eenheid VPB vormen zodat investeringen in 

machines e.d. die worden verhuurd aan Werkmij BV in aanmerking komen voor de KIA. 

 

Maar als er een kans is dat naast de materiële onderneming (inclusief het materieel) ook het 

vastgoed wordt verkocht, verdient de viertrapsraket de voorkeur. En worden zowel de 

bedrijfsgebouwen en –terreinen ondergebracht in een aparte bv (en dus niet gealloceerd in 

Holding BV) als het materieel ondergebracht in een aparte bv.  

Daarmee worden enerzijds zowel het vastgoed als het materieel “veilig” gesteld bij een 

faillissement van de Werkmij BV en kan anderzijds verkoop op elk niveau plaatsvinden 

zonder belastingheffing. 

 

Schematisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als een koper zich meldt voor de koop van zowel de materiële onderneming (inclusief het 

materieel) als het bedrijfsvastgoed, dan verkoopt Holding BV de aandelen in Vastgoed BV. 

En dan is géén sprake van een verkoop van een los activum maar van een deelneming 

onder de deelnemingsvrijstelling, zodat heffing van vennootschapsbelasting over stille 

reserves niet aan de orde is. En evenmin heffing van overdrachtsbelasting, omdat Vastgoed 

BV geen OZR vormt omdat Werkmij BV (als huurder) onder Vastgoed BV hangt. 

 

En als een koper zich meldt voor de koop van alleen de materiële onderneming (inclusief het 

materieel), dus zonder het bedrijfsvastgoed, dan verkoopt Vastgoed BV de aandelen in 

Materieel BV. En blijft de dga achter met zowel Holding BV met daaronder Vastgoed BV. 

Maar goed, die kan hij dan later eventueel weer via een juridische fusie in elkaar smelten. 
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En let er op dat alle bv’s weer onder elkaar hangen, vanwege de mogelijkheid om een fiscale 

eenheid VPB te vormen in verband met de KIA. 

 

Het is dus niet verstandig om het materieel onder te brengen in een Holding BV of in een 

Vastgoed BV. Dan ga je weliswaar voor wat betreft de risicobeperking goed, omdat normaal 

gesproken bij een faillissement van de Werkmij BV noch het vastgoed, noch het materieel 

mee in het faillissement wordt getrokken. Maar bij verkoop van Werkmij BV moet je het 

materieel als activa uit Holding BV of Vastgoed BV mee verkopen, met als gevolg 

vennootschapsbelasting over stille reserves en desinvesteringsbijtelling. 

6 Eén Werkmij of meerdere Werkmij’en 

Het separeren van de materiële onderneming in een aparte Werkmij BV heeft vaak zoals 

hierboven beschreven een juridisch motief: bij een faillissement van de Werkmij is het 

vermogen in Holding BV – en eventueel Vastgoed BV en Materieel BV – veilig. 

 

Dat is ook aan de orde als je praat over meerdere ondernemingen in de bv-structuur. Dan 

kun je het beste elke onderneming alloceren in een aparte bv, zodat als het slecht gaat met 

de ene onderneming dat nog niet inhoudt dat ook de andere onderneming in het putje van 

het faillissement verdwijnt. Dat kan een belangrijk motief zijn – als sprake is van meerdere 

ondernemingen in de bv-structuur – om elke onderneming onder te brengen in een aparte 

Werkmij BV. 

 

Maar een tweede belangrijk motief van een aparte Werkmij BV was de overdraagbaarheid 

van de onderneming. En dan vooral om de fiscus buiten de deur houden. Dat geldt de facto 

ook voor twee ondernemingen, ook die dienen het liefste te worden ondergebracht in twee 

aparte Werkmij BV’s. 

 

Er geldt immers het streven dat een onderneming wordt verkocht via een aandelentransactie 

en niet via een activa/passivatransactie vanwege de vennootschapsbelasting over vooral 

stille reserves. Welnu, als in één Werkmij BV twee ondernemingen zijn ondergebracht, kom 

je bij verkoop van één van beide ondernemingen in de knel. Of je moet dan de activa van de 

verkochte onderneming uit die ene Werkmij BV verkopen, of je moet eerst de activa van de 

niet verkochte activa uit de Werkmij BV trekken om daarna de bv te kunnen verkopen. Ofwel, 

heffing van vennootschapsbelasting is dan linksaf of rechtsaf onafwendbaar. 
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En dat nog afgezien van de omstandigheid dat de verkoop en levering juridische of praktisch 

allerlei complicaties kan veroorzaken. Want sommige zaken zijn niet zomaar overdraagbaar, 

denk aan vergunningen, duurcontracten, bancaire financieringen, garantierechten, 

enzovoort. Ook dan is het prettiger dat alle vergunningen e.d. zijn ondergebracht in een 

aparte Werkmij BV. Zodat via een aandelentransactie dat wel goed gaat. 

 

Bij meerdere ondernemingen in de bv-structuur kan daarom worden overwogen om elke 

onderneming in een separate bv te alloceren. Zodat een zelfstandige onderneming weer via 

een aandelentransactie kan worden verkocht. Afgezien van een Vastgoed BV en een 

Materieel BV betekent dat deze structuur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En als wordt geopteerd voor een separte Materieel BV, zou het in het kader van de 

overdraagbaarheid het meest flexibel zijn dat welke Werkmij BV boven zich een eigen 

Materieel BV krijgt (met daarin het materieel dat wordt gebruikt voor die betreffende Werkmij 

BV). En idem ter zake van het vastgoed. 

 

Ofwel: 
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Waar moet je dan nog wel op letten: 

- als er twee verschillende onroerende zaken zijn die worden gebruikt, dan het liefst dat 

vastgoed ook separeren in twee bv’s. Want dan kan een hele tak (inclusief het vastgoed 

dat bij die tak hoort) worden verkocht en geleverd, en wel zonder overdrachtsbelasting 

(het vastgoed wordt dan immers verhuurd door een bv aan een dochtervennootschap die 

het zelf gebruikt voor haar eigen onderneming zodat die bv geen OZR is) en zonder 

vennootschapsbelasting (er worden geen losse activa/passiva verkocht maar 

deelnemingen onder de deelnemingsvrijstelling); 

- ook het materieel alloceren in twee separate Materieel BV’s in verband met de zelfde 

flexibiliteit van verkoopbaarheid; 

- en je kunt eventueel per tak een fiscale eenheid VPB vormen vanwege de KIA. 

7 Vennootschapsbelasting 

Ook vanwege de tariefstructuur in de vennootschapsbelasting kan het belangrijk zijn om 

meerdere bv’s te hebben. Per belastingplichtig lichaam geldt een lage VPB-schijf van 15%. 

Die schijf loopt tot een winst van € 395.000 (2022). De meerdere winst wordt belast tegen 

25%. Een onderneming met een winst van € 800.000 kan dus beter worden geëxploiteerd 

vanuit twee bv’s dan vanuit één bv. Bij één bv betaal je € 160.5004 aan VPB, bij twee bv’s 

met elk een fiscale winst van € 400.000 betaal je “maar” € 121.0005. Dat scheelt € 39.5006. 

 

Alleen moet je dan natuurlijk geen fiscale eenheid VPB tussen beide bv’s hebben, want dan 

wordt weer geacht dat er één belastingplichtig lichaam is. 

 

Als het er overigens naar uitziet dat een bv in de loop van enig jaar een winst gaat realiseren 

die boven de eerste VPB-schijf uitkomt, dan kan onder omstandigheden een simpele 

aandelenfusie gevolgd door het aangaan van een fiscale eenheid de oplossing zijn. Dan 

worden de winsten van de Werkmij BV immers belast bij de nieuwe moedervennootschap, 

waarbij opnieuw de eerste VPB-schijf in dat jaar wordt benut. 

 

Voorbeeld 

Luiza heeft een Holding BV en een Werkmij BV in een fiscale eenheid. In de Holding 

BV zit het bedrijfspand, in de Werkmij BV de materiële onderneming. De onderneming 

 
4 15% over € 395.000 plus 25% over (€ 800.000 -/- € 395.000). 
5 2 x (15% over € 395.000 plus 25% over (€ 400.000 -/- € 395.000)). 
6 10% over extra basisschijf van € 395.000. 
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draait erg goed en volgens de jaarprognose die Luiza in mei 2022 maakt, gaat ze over 

heel 2022 een winst in de fiscale eenheid halen van € 700.000. 

 

Dan zou ons advies zijn dat Luiza op 01 juli 2022 een nieuwe Top Holding BV opricht 

en in het kader van een aandelenfusie haar aandelen in Holding BV in de nieuwe Top 

Holding BV inbrengt. Dan hoeft ze bij de vervreemding van haar aandelen in Holding 

BV aan Top Holding BV geen ab-heffing af te rekenen. En kan ze gelijk haar ODV, 

beleggingen, e.d. overbrengen naar Top Holding BV, waardoor de structuur 

tegelijkertijd geoptimaliseerd wordt. 

 

En vervolgens vraagt Top Holding BV per 01 juli 2022 een nieuwe fiscale eenheid VPB 

aan samen met Holding BV en Werkmij BV. 

 

Het gevolg is dat de winst tot en met 30 juni 2022 wordt belast bij Holding BV (als 

hoofd van de oude fiscale eenheid) en de winst vanaf 01 juli 2022 bij Top Holding BV 

(als hoofd van de nieuwe fiscale eenheid). En kan zowel Holding BV over haar winst tot 

01 juli 2022 als Top Holding BV over haar winst vanaf 01 juli 2022 de lage schijf van 

15% VPB over € 395.000 benutten. 

 

En als 2023 weer een goed jaar dreigt te worden, verbreekt op 01 juli 2023 Top 

Holding BV de fiscale eenheid weer, gevolgd door een nieuwe fiscale eenheid tussen 

Holding BV en Werkmij BV, waardoor winsten tot 01 juli 2023 bij Top Holding BV belast 

worden en vanaf 01 juli 2023 weer zelfstandig bij Holding BV. 

8 Personal holdings 

Als een personenvennootschap (vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire 

vennootschap) wordt omgezet in een bv-structuur, verdient het aanbeveling dat elke vennoot 

uit de personenvennootschap zijn eigen personal holding (PH BV) krijgt. Het is doorgaans 

niet slim om met een gemeenschappelijke holding te werken. 

 

De voordelen van PH BV’s, waarbij dus elke dga zijn eigen Holding BV heeft met daaronder 

een gezamenlijke Werkmij BV zijn legio: 

1. overtollige liquide middelen worden uit Werkmij BV naar de PH BV’s uitgedividend, 

waarna elke PH BV zelf kan beslissen wat zij met die winsten doet: uitkeren als dividend 

naar de dga als natuurlijk persoon, sparen of beleggen in zijn eigen PH BV, uitlenen aan 
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de dga (bijvoorbeeld voor de financiering van zijn eigen woning), terug uitlenen aan 

Werkmij BV, enzovoort; 

2. elke PH BV krijgt haar eigen (gelijke?) managementfee. En vervolgens bepaalt de PH BV 

zelf met haar eigen dga hoe zij dat doorverloont naar de dga: hoogte salaris, WKR-

uitkeringen, (extern) pensioenopbouw, enzovoort. Natuurlijk gelden daarbij regels, zoals 

de hoogte van het dga-salaris7, maar in elk geval is er binnen het cafetariasysteem van 

beloningen meer bewegingsvrijheid voor de PH BV; 

3. als de Werkmij BV een vergoeding per zakelijke kilometer aan de PH BV’s vergoedt van 

bijv. € 0,50 p/km, dan de PH BV zelf met haar eigen dga beslissen wat zij daarmee gaat 

doen: 

− óf de dga heeft een privéauto en zijn PH BV vergoedt hem belastingvrij € 0,19 p/km 

en houdt in de PH BV; 

− óf de PH BV investeert zelf in een personenauto waar de dga mee gaat rijden. En 

dan kan de dga zelf kiezen of hij er ook privé mee gaat rijden of niet, en wat voor auto 

hij koopt. De ene dga is immers content met een Skoda Fabia Combi Ambition 1.0 

TSI op 17” velgen voor een prijs van € 25.000. Maar de andere dga denkt meer aan 

een bescheiden Aston Martin DBX 4.0 V8 op minimaal 21” velgen met een prijs van 

€ 260.000. Prima, ieder zijn smaak. Maar als de ene medeaandeelhouder uiteindelijk 

de helft mee zou moeten betalen aan de kosten van die Aston Martin DBX waar de 

andere aandeelhouder in rondtoert, kan een zekere wervel ontstaan. En dat geldt 

voor meer persoon gerelateerde kosten, zoals representatiekosten, sponsorkosten, 

enzovoort; 

4. het toe- en uittreden van bestuurders/aandeelhouders is een stuk eenvoudiger: 

− bij uittreding verkoopt een PH BV simpelweg haar aandelen in de Werkmij BV aan de 

PH BV van de medeaandeelhouder(s) onder de deelnemingsvrijstelling. Bij een 

gezamenlijke Holding BV moet de bestuurder/directe aandeelhouder zijn aandelen in 

die Holding BV als natuurlijk persoon overdragen, met ab-heffing als gevolg; 

− en bij toetreding verkopen de zittende PH BV’s een stukje van de aandelen aan de 

PH BV van de nieuwkomer. Ook dan is geen ab-heffing bij de zittende 

aandeelhouders aan de orde. 

 

  

 
7 Zie art. 12a Wet LB 1964. 
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Kortom, de structuur wordt dan bijvoorbeeld als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enige uitzondering is op die regel geldt wellicht voor echtgenoten, mits er maar geen 

sprake is van lijfrenteaanspraken in de bv’s. Dan kan door middel van wijziging van het 

huwelijksgoederenregime (bijvoorbeeld bij echtscheiding) aandelen worden overgedragen 

van de ene echtgenoot naar de andere echtgenoot zonder ab-heffing8. Maar ook dan is dit 

wat lastiger want het vergt dan wel een wijziging van de huwelijksgoederengemeenschap. 

 

Maar zodra lijfrenteaanspraken in die gemeenschappelijke bv van een of beide echtgenoten 

zitten, zijn PH BV’s weer wel wenselijk. Want als beide echtgenoten A en B een 

lijfrenteaanspraak op een gezamenlijke bv hebben en er vindt door echtscheiding een 

boedelverdeling plaats waarbij A alle de aandelen in de bv verwerft, krijgt B een 

lijfrenteaanspraak op een bv waarvan ex-echtgenoot A enig aandeelhouder is geworden. En 

of dat nu zo fijn voor B is… 

 

Als sprake is van één gezamenlijke Holding BV luidt het advies sowieso om te bezien of het 

mogelijk is om dit om te bouwen naar een structuur met twee PH BV’s. Bijvoorbeeld door nu 

eerst een aandelenfusie toe te passen om zo boven de gezamenlijke bv een Top Holding BV 

te plaatsen, om vervolgens na enige tijd via een juridische splitsing van die Top Holding BV 

twee personal holdings te maken. Dat maakt een latere bedrijfsopvolging of -overdracht een 

stuk eenvoudiger, in elk geval fiscaal bezien. 

 
8 Ex art. 4.17 Wet IB 2001 is een overgang van ab-aandelen krachtens huwelijksvermogensrecht en 
een verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap anders dan door overlijden geen belastbaar 
feit voor ab-heffing. 
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9 Op tijd herstructureren 

Wil je één bv ombouwen tot een dubbeldekker of van een dubbeldekker naar een 

drietrapsraket of anderszins migreren, dan moet je dat wel op tijd doen. Omdat de meest 

herstructureringsinstrumenten sanctietermijnen kennen: 

− aandelenfusie: een aandelenfusie kent in beginsel geen sanctietermijn voor 

vervreemding. Alleen mag op het moment van de aandelenfusie nog geen concrete 

koper van de bv in beeld zijn. Maar het enkele toepassen van een aandelenfusie om de 

onderneming zo meer verkoop klaar te maken, is fiscaal wel toegestaan9; 

− bedrijfsfusie: na een bedrijfsfusie mag de moedervennootschap de aandelen in de 

dochtervennootschap gedurende drie boekjaren niet vervreemden (met 

tegenbewijsregeling); 

− uitzakking binnen een fiscale eenheid: nadat stille reserves zijn overgedragen van een 

moedervennootschap naar een dochtervennootschap dient de moedervennootschap ten 

minste drie10 of zes kalenderjaren de aandelen in de dochtervennootschap te houden; 

− juridische splitsing: na een juridische (af)splitsing mogen de aandelen in beginsel11 drie 

boekjaren niet worden vervreemd (met tegenbewijsregeling). 

 

Wat betekent dit concreet? Een dga dient zijn bv-structuur op tijd te optimaliseren. Want als 

dit niet op tijd heeft plaatsgevonden, en er meldt zich pardoes een koper, kan dat 

belastingheffing met zich meebrengen die wellicht bij een meer optimale bv-structuur (deels) 

had kunnen worden voorkomen. En je weet nooit wanneer het busje komt voorrijden… 

10 Samenvatting: welke bv-structuur is optimaal 

Als je bovenstaande samenvat, gelden normaal gesproken de volgende regels voor een 

optimale bv-structuur. Daarbij gaan we wel uit van de volgende, voor de hand liggende 

uitgangspunten: 

− vastgoed: er is een gerede kans dat een latere koper van de onderneming het vastgoed 

ook in eigendom wil verkrijgen, maar zeker is het niet; 

 
9 Zie HR 10 oktober 2008, ECLI:HR:2008:AZ853. 
10 Bij het uitzakken van een gehele onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan tegen uitreiking 
van aandelen eventueel met agio (dus zonder creditering) geldt een vervreemdingstermijn van drie 
jaar, ex art. 15ai, derde lid, onderdeel b Wet Vpb 1969. Anders is de sanctietermijn zes kalenderjaren. 
11 Tenzij aandelen worden geschonken of vererven. Zie art. 10, tweede lid Uitvoeringsregeling schenk- 
en erfbelasting. Het schenken van aandelen doorkruist het voortzettingsvereiste van vijf jaar ex art. 
35e SW 1956 niet. 
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− andere waardevolle vaste activa: die worden bij een latere verkoop nagenoeg zeker wel 

mee verkocht. 

 

Dan luiden de hoofdregels ter zake van een optimale bv-structuur als volgt: 

▪ één bv volstaat: 

− voor ondernemers die (nog) geen vet op de ribben hebben (denk vooral aan 

starters); 

− voor ondernemers met een risicoloze onderneming, ongeacht of wel of geen sprake 

is van vastgoed of andere waardevolle vaste activa) waarbij bedrijfsoverdracht of –

opvolging absoluut nog niet aan de orde is; 

− voor alle ondernemers met een risicoloze onderneming die niet overdraagbaar is 

(denk vooral aan dienstverleners/eenpitters met hooguit persoonlijke goodwill); 

▪ een Holding BV met een Werkmij BV is wenselijk: 

− voor ondernemers met een min of meer risicovolle onderneming waarbij: 

o geen sprake is van vastgoed; 

o en evenmin sprake is van andere waardevolle vaste activa; 

− voor ondernemers met een min of meer risicovolle onderneming waarbij: 

o weliswaar sprake is van vastgoed, maar waarbij dat vastgoed bij verkoop van 

de onderneming (eventueel via de aandelen in Werkmij BV) zeker niet wordt 

mee verkocht; 

o en geen sprake is van andere waardevolle vaste activa; 

▪ een Holding BV, Materieel BV en Werkmij BV is wenselijk: 

− voor ondernemers met een min of meer risicovolle onderneming waarbij: 

o geen sprake is van vastgoed; 

o maar wel van andere waardevolle vaste activa; 

− voor ondernemers met een min of meer risicovolle onderneming waarbij: 

o weliswaar sprake is van vastgoed, maar waarbij dat vastgoed bij verkoop van 

de onderneming (eventueel via de aandelen in Werkmij BV) zeker niet wordt 

mee verkocht; 

o en wel sprake is van andere waardevolle vaste activa; 

▪ een Holding BV, Vastgoed BV en Werkmij BV is wenselijk: 

− voor ondernemers met een risicoloze onderneming waarbij sprake is van vastgoed 

waarbij een gerede kans bestaat dat ook bij verkoop van de onderneming 

(eventueel via de aandelen in Werkmij BV) ook het vastgoed mee wordt verkocht; 

− voor ondernemers met een min of meer risicovolle onderneming waarbij: 
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o sprake is van vastgoed waarbij een gerede kans bestaat dat ook bij verkoop 

van de onderneming (eventueel via de aandelen in Werkmij BV) ook het 

vastgoed mee wordt verkocht;; 

o maar geen sprake is van andere waardevolle vaste activa; 

▪ een Holding BV, Vastgoed BV, Materieel BV en Werkmij BV is wenselijk: 

− voor ondernemers met een min of meer risicovolle onderneming waarbij: 

o sprake is van vastgoed waarbij een gerede kans bestaat dat ook bij verkoop 

van de onderneming (via de aandelen in Werkmij BV) ook het vastgoed mee 

wordt verkocht; 

o en sprake is van andere waardevolle vaste activa; 

▪ als sprake is van meerdere aandeelhouders, is het wenselijk dat elke aandeelhouder zijn 

eigen PH BV krijgt. 

11 Ten slotte 

Het antwoord op de vraag hoe voor een dga de ideale bv-structuur luidt, is een simpele 

vraag met een spannend antwoord. Enerzijds moet je kijken naar de beperking van risico’s. 

Daarvoor is vaak sowieso al een Holding BV met een aparte Werkmij BV nodig. Of wellicht 

zelfs meerdere Werkmij BV’s. Maar anderzijds dient ook vooral in het zicht van een 

bedrijfsoverdracht dan wel –opvolging tijdig te worden geherstructureerd. Want dan moet je 

ook nog denken aan een aparte Vastgoed BV en/of Materieel BV. Maar dat is een hele 

feitelijke aangelegenheid. Het is en blijft maatwerk. 

 

Wanneer je n.a.v. de rekenmodellen of inhoud van de RB Notities een vaktechnische vraag 

hebt, bijvoorbeeld over de interpretatie van wet- en regelgeving of rechtspraak, neem dan 

contact op met het Bureau Vaktechniek van het RB. 

 

Heb je een specifieke vraag over de toepassing van de rekenmodellen en/of de inhoud van 

de RB Notities, bijvoorbeeld een vraag van technische aard of een specifieke toepassing van 

een rekenmodel, neem dan contact op met de auteur, Marree & Van Uunen 

Belastingadviseurs te Oisterwijk. 

 

Den Haag, 1 april 2022 

 

Bureau Vaktechniek 
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Disclaimer  

De informatie in deze RB Notitie heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de 

ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud 

van deze RB Notitie kan het Register Belastingadviseurs geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, 

direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden 

informatie. Deze RB Notitie kan verwijzen naar andere websites of andere bronnen. Het Register 

Belastingadviseurs heeft geen controle of zeggenschap over zulke andere websites en bronnen en is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud en de veiligheid daarvan, noch voor 

eventuele inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten via zulke websites of bronnen. 

Het is de ontvanger/gebruiker van deze RB Notitie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te 

verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 

toestemming van het Register Belastingadviseurs. 


