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1.  Inleiding

De certificering van vermogen is een fenomeen dat wij bij de 
Be las ting dienst zeer vaak tegenkomen in de praktijk van 
vermogende families. In de regel betreft dit de si tu a tie waar-
bij vermogen wordt overgedragen aan een Stichting Ad mi-
nis tra tie kan toor (hierna: STAK) tegen uitreiking van certifi-
caten. In verreweg de meeste gevallen worden aandelen in 
een besloten ven noot schap ter certificering overgedragen, 
maar ook de certificering van overig vermogen komt vaak 
voor. Wij waren dan ook zeer geïnteresseerd in de studie die 
mevrouw mr. dr. A.E. de Leeuw naar deze vorm van schei-
ding van (ju ri dische) zeg gen schap en (eco no misch) belang 
heeft verricht.2
Eerst zullen wij onze bevindingen weergeven ten aanzien 
van de civielrechtelijke aspecten die De Leeuw in hoofd-
stuk 7 heeft behandeld. Hierbij zal de nadruk liggen op de 
privaatrechtelijke on der werpen die bij uitstek fis ca le 
raakvlakken hebben. Vervolgens zullen wij ingaan op de 
in hoofdstuk 13 en 15 behan del de fis ca le aspecten.
Wij zullen afsluiten met een conclusie.

2.  De civielrechtelijke aspecten van certificering

2.1 Benadering vanuit de toekomstige erflater of 
schenker

Alvorens specifiek in te gaan op certificering als instru-
ment voor scheiding van zeg gen schap en belang, plaatsen 
wij een opmerking vooraf. Het beschermen van (familie)
vermogen vormt in on derhavig proefschrift een belangrijk 
uitgangspunt. Schrijfster heeft deze bescherming bena-
derd vanuit de wens van de toekomstige erflater of schen-
ker om zijn vermogen – ook nadat dit aan een ander is ver-
erfd of geschonken – te blijven beschermen. Hieruit blijkt 
een subjectieve benadering. Het zijn immers de persoonlij-
ke motieven van erflater of schenker die de aanleiding vor-
men voor de scheiding van zeg gen schap en belang. De 
Leeuw geeft in dit kader aan dat de vermogensbescher-
ming zich in elk geval ten dele richt op: “…de bescherming 
van het vermogen tegen diegene die dit verkrijgt, althans dit 
anders (volledig) verkregen zou hebben.” Vervolgens stipt zij 
het belang van de verkrijger/rechthebbende om vrij over 
zijn vermogen te kunnen beschikken aan bij de behande-
ling van de legitieme portie. Hoewel De Leeuw daar niet op 
ingaat, kan de vraag worden gesteld of, en zo ja in hoever-

1 Beiden werkzaam bij de Be las ting dienst. Dit artikel is door hen op per-
soonlijke titel geschreven. 

2 A.E. de Leeuw, Scheiding van zeg gen schap en belang in de familiesfeer, De-
ven ter: Wolters Kluwer 2020.

re, het gerechtvaardigd is dat de wensen van de erflater of 
schenker in deze subjectieve benadering prevaleren boven 
de wensen van de verkrijger van het betreffend vermogen. 
Is het maatschappelijk wel wenselijk dat mensen over vele 
generaties heen – en soms zelfs tot in het oneindige – over 
hun vermogen kunnen regeren? Vanuit de wens van de 
erflater/schenker on der zoekt de schrijfster vervolgens – in 
lijn met haar professionele rol als adviseur – de civielrech-
telijke aspecten. Daarenboven merken wij op dat ook het 
begrip “bescherming” door de persoonlijke visie van de 
toekomstige erflater of schenker wordt ingevuld. Gezien 
de ruime omvang van het proefschrift en de gekozen on-
der zoeksvraag, vinden wij het begrijpelijk dat het vraag-
stuk omtrent de recht vaar di ging van on derhavige subjec-
tieve benadering niet nader is bestudeerd. Wel lijkt het ons 
interessant voor toekomstig vervolgon der zoek. In dat on-
der zoek zou ook kunnen worden ingegaan op de vraag of 
het accent ligt op het beschermen van vermogen tegen iets 
of dat het in toenemende mate blijkt te gaan om het be-
schermen van de verkrijger tegen het effect van het ver-
krijgen van een groot vermogen.

2.2  Historie
Hoofdstuk 7 vangt aan met een historische behandeling 
van de certificering. Opvallend is dat van oudsher de dis-
cussie bestond of een ad mi nis tra tie kan toor rechts per soon-
lijk heid had. Tegenwoordig is een ad mi nis tra tie kan toor in 
de regel een stichting. Evenmin is het altijd vanzelfspre-
kend ge weest dat een cer ti fi caat ju ri disch als een vorde-
ringsrecht te duiden is. Het was in vroegere tijden zelfs de 
vraag wie ju ri disch gerechtigd was tot de gecertificeerde 
goederen. 
Vanouds werd certificering ingezet als beleggingsinstru-
ment. De gerechtigde tot aandelen droeg zijn aandelen ten 
titel van beheer over aan een ad mi nis tra tie kan toor en 
kreeg voor zijn ingebrachte aandelen certificaten uitge-
keerd. Op deze wijze konden effecten deskundig worden 
beheerd. Ook werd certificering ingezet in het kader van 
een beursgang, om vijandige overnames tegen te gaan. 
Het gebruiken van certificering met als doel het bescher-
men en bijeenhouden van familiekapitaal is van vrij re-
cente datum. De Leeuw geeft aan dat over deze mogelijk-
heid in elk geval pas na de eeuwwisseling met enige 
frequentie wordt gepubliceerd. Sindsdien is het een veel-
vuldig toe ge past instrument geworden. De oorzaak van 
deze toename in toepassing is in het proefschrift niet on-
derzocht. Het zou ons niet verbazen als de enorme vlucht 
die de toepassing van het instrument certificering de laat-
ste jaren heeft genomen het gevolg is van de gunstige fis-
ca le behandeling waaraan een der ge lij ke structuur is on-
der wor pen. Naast een instrument voor bescherming van 
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familievermogen, wordt het certificeren van vermogen 
immers ook ingezet om toekomstige erfbelasting te be-
sparen. Wij denken hierbij aan de klassieke si tu a tie waar-
bij een ouder vermogen wenst over te dragen aan zijn 
kind. Tegelijkertijd wenst de ouder zeg gen schap over het 
vermogen te behouden. Indien de certificaten met het ge-
certificeerde vermogen kunnen worden vereenzelvigd, of 
sprake is van eco no mische eigendom, kan een bijkomend 
erfbelastingvoordeel worden behaald. De waar de stij ging 
die heeft plaatsgevonden tussen het moment van over-
dracht van de certificaten en overlijden van de ouder is 
dan immers even eens onbelast.3 Het lijkt ons interessant 
te on der zoeken welke overwegingen bij de toekomstige 
erflater of schenker, die dit instrument inzet, het zwaarst 
wegen: bescherming van familievermogen of belastingbe-
sparing?

2.3  Enkele kenmerken van certificering
Schrijfster komt in haar proefschrift tot de volgende defi-
nitie van certificering:
“Certificering is de over een komst die als rechtsgevolg heeft 
dat goederen ju ri disch toekomen aan de een, terwijl deze de 
goederen ten titel van beheer houdt voor rekening en ri si co 
van de ander (ten bewijze waarvan de ju ri disch gerechtigde 
certificaten heeft uitgegeven).”
Aangaande het rechtskarakter van de certificering neemt 
De Leeuw achtereenvolgens de lastgeving en de over een-
komst van opdracht, het bewind en de maatschap in be-
schouwing. Zij komt tot de conclusie dat certificering als 
geen van deze rechtsfiguren is te beschouwen en als een 
over een komst sui generis dient te worden aangemerkt. 
Voorts constateert zij dat de STAK ju ri disch gerechtigd is 
tot het gecertificeerd vermogen. De cer ti fi caathouder is 
naar de mening van schrijfster in beginsel “eco no misch ei-
ge naar” van de gecertificeerde goederen. Op deze ziens-
wijze omtrent de eco no mische eigendom komt zij in het 
fis ca le gedeelte (par. 13.3) uitgebreid terug. Aangezien De 
Leeuw tot de conclusie is gekomen dat certificering als 
geen van de rechtsfiguren lastgeving, bewind en maat-
schap kan worden aangemerkt – rechtsfiguren waar de 
cer ti fi caathouder mogelijk als ei ge naar zou kunnen wor-
den gezien – is het interessant om dit tegen het licht te 
houden van de visie van Huijgen waarnaar De Leeuw ver-
wijst in een ander boek, getiteld Eco no mische Eigendom.4 
Zij geeft hier in de eerste voetnoot van par. 2.4 aan dat bij 
certificering in de ogen van Huijgen geen sprake is van 
eco no mische eigendom, aangezien de cer ti fi caathouder 
geen zeg gen schapsrechten heeft. Wellicht kan in een 
vervolgon der zoek (dieper) op een op haar mening haaks 
staande zienswijze worden ingegaan. Het begrip eco no-

3 Voor alle duidelijkheid merken wij op dat met de certificering an sich geen 
belastingbesparing wordt bereikt. De belastingbesparing zit in het schen-
ken van de certificaten, ge com bi neerd met de beoogde vereenzelviging 
van de certificaten met het gecertificeerde vermogen. 

4 A.E. de Leeuw, Eco no mische eigendom (FED Fis ca le Brochures), De ven ter: 
Wolters Kluwer 2018, par. 2.4.

misch eigendom is immers nog lang niet uitgekristalli-
seerd. 
Het on der zoek behandelt daarnaast nauwgezet:
- de ju ri dische toelaatbaarheid van certificering/fidu-

ciaverbod (par 7.6);
- het cer ti fi caat (par 7.7);
- het ad mi nis tra tie kan toor; en (par 7.8);
- de administratievoorwaarden (par 7.9).
Gezien het relatief geringe fis ca le belang hiervan, gaan wij 
niet nader op deze on der werpen in. 

2.4  Ein de van de certificering
In par. 7.10 behandelt schrijfster het einde van de certifice-
ring. Op dat moment wijzigt de ver mo gens rechtelijke po-
sitie van de cer ti fi caathouder en de STAK ten opzichte van 
het gecertificeerde vermogen. Als het be sluit tot decertifi-
cering is genomen, dient de STAK het in haar bezit zijnde 
vermogen aan de cer ti fi caathouder over te dragen, ten titel 
van einde van het beheer. Indien het (oorspronkelijk) ge-
certificeerde vermogen teniet is gegaan en daarvoor in de 
plaats een (vordering tot) scha de ver goe ding is gekomen, 
verkrijgt de cer ti fi caathouder zijn aandeel daarin. Het is 
evident dat een overdracht van ver mo gens rechten fiscaal 
relevant is. Zo is het in dat kader van belang te beoordelen 
of de waarde van het cer ti fi caat overeenkomt met het 
daarvoor in de plaats gekregen gedecertificeerde vermo-
gen. Op het aspect “waardering” gaat zij in de fis ca le par. 
13.2 en 13.5.2 nader in. 

2.5  Certificering als beschermingsfiguur
De certificering als beschermingsfiguur, die door De 
Leeuw behandeld wordt in par. 7.11, wordt met name ge-
prezen om diens ruime mate van flexibiliteit. Vanuit het 
perspectief om de specifieke wensen van de toekomstige 
erflater of schenker zo goed mogelijk uit te kunnen voe-
ren, de zogenaamde “advisering op maat”, kunnen wij dit 
plaatsen. Echter, hoe meer flexibiliteit een rechtsfiguur 
biedt, des te meer aandacht deze rechtsfiguur van de (fis-
ca le) wetgever en uitvoerders vraagt. Immers, elke civiel-
rechtelijke stap die genomen wordt, zal fiscaal gekwalifi-
ceerd moeten worden. Hoe meer mogelijkheden, des te 
meer sce na rio’s waarmee de (fis ca le) wetgever en uitvoer-
ders rekening dienen te houden. Wij werpen hierbij de 
vraag op of een zeer ruime mate van flexibiliteit wel maat-
schappelijk wenselijk is. Ook hier zien wij mogelijkheden 
voor een vervolgon der zoek.

2.6 Overige civielrechtelijke aandachtspunten
Tot slot behandelt De Leeuw in hoofdstuk 7 achtereenvol-
gens:
- Certificering als beschermingsfiguur (par. 7.11);
- Wijze van beperking van zeg gen schap (par. 7.12);
- Beheersregeling bij certificering (par. 7.13);
- Certificering en legitieme portie (par. 7.14) en sluit af 

met een; 
- Conclusie (par. 7.15).
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Hiervoor gaven wij aan dat schrijfster bij de behandeling 
van de legitieme portie het belang van de verkrijger/
rechthebbende om vrij over zijn vermogen te kunnen 
beschikken heeft aangestipt bij de behandeling van de 
legitieme portie. Met betrekking tot de maatschappelij-
ke toelaatbaarheid van certificering behandelt zij het 
Drukker- arrest.5 Dit is de enige keer dat de Ho ge Raad zich 
hieromtrent heeft uitgesproken. Het betrof niet-royeerba-
re certificaten. De visie van De Leeuw omtrent dit arrest 
willen wij de lezer niet onthouden:

“De Ho ge Raad heeft in het Drukker-arrest aangegeven 
dat certificering, waarbij de certificaten niet-royeer-
baar zijn, niet in zijn algemeen heid als maatschappelijk 
onaanvaardbaar kan worden beschouwd. In deze zaak 
speelde wel een rol dat de certificering in dat geval was 
ingesteld om de continuïteit van de ven noot schap, wier 
aandelen waren gecertificeerd, te waarborgen. De Ho ge 
Raad heeft zich daarmee nog niet uitgesproken over 
certificering waarbij niet een dergelijk, extern, te be-
schermen belang aanwezig is, maar het expliciete doel 
van de certificering het onthouden van zeg gen schap 
aan de legitimarissen is. In aan mer king nemend dat de 
aanspraken van deze legitimarissen aanmerkelijk ver-
zwakt zijn sinds het moment dat de Ho ge Raad zijn ar-
rest wees, ben ik evenwel van mening dat er ook dan 
ruimte moet zijn voor het gebruik van niet-royeerbare 
certificaten. De inbreuk op de aanspraken van de legiti-
marissen wordt mijns inziens evenwel te groot, indien 
de certificaten bovendien onoverdraagbaar zijn en geen 
vooruitzicht op rendement met zich brengen. Waar de 
precieze grens van maatschappelijke aanvaardbaarheid 
ligt en of er een vorm van certificering is die deze grens 
in de ogen van de rechter over schrijdt, is evenwel voor-
alsnog niet volledig duidelijk.”

Wij menen hieruit te kunnen concluderen dat schrijfster 
met ons van mening is dat de maatschappelijke aanvaard-
baarheid van certificering nadere studie verdient. 
De Leeuw concludeert dat certificering, althans vanuit ci-
vielrechtelijk perspectief, naar haar mening geschikt is als 
beschermingsfiguur. De vraag is vervolgens of zij in fisca-
libus dezelfde mening is toegedaan.

3.  De fiscaalrechtelijke aspecten van certificering

3.1  Waar dering
In hoofdstuk 13 beschrijft De Leeuw de fis ca le gevolgen 
van certificering. Zij vangt aan met een paragraaf over 
waardering van certificaten en bespreekt daarna de gevol-
gen voor de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelas-
ting en de ven noot schapsbelasting. Het feit dat schrijfster 
begint met het on der werp ‘waardering’ illustreert in onze 
ogen dat zij on derkent dat in de praktijk een belangrijk 

5 Ho ge Raad 1 juli 1988, ECLI:NL:HR:1988:AB7695, NJ 1989/226.

deel van de fis ca le problematiek rondom certificering hier 
op terug te voeren is. In hoofdstuk 15 wijdt zij er ook nog 
de nodige beschouwingen aan. Vooraf geeft schrijfster aan 
dat het niet haar bedoeling is om uitputtend de waarde-
ring van certificaten te bespreken maar het haar er meer 
om gaat de om stan dig he den te benoemen die bij de waar-
dering een rol kunnen spelen. Dat vinden wij een begrij-
pelijk uitgangspunt aangezien, daar waar het gaat om ge-
certificeerde aandelen, de waarde van de certificaten ook 
grotendeels zal afhangen van de waardering van de aan-
delen, hetgeen een aparte ‘tak van sport’ is.6 Vanuit het 
wezen van certificering – de scheiding van zeg gen schap 
en eco no misch belang, vaak gepaard gaand met niet ro-
yeerbaarheid van de certificaten – concludeert De Leeuw 
dat certificering op zijn minst enig waardedrukkend effect 
heeft, waarbij dat effect kleiner zal zijn bij aandelen die 
hun waarde aan het rendement ontlenen (minderheids-
pakketten) dan bij aandelen die hun waarde ook ontlenen 
aan de zeg gen schap in de ven noot schap (meerderheids-
pakketten). In het laatste geval is in de ogen van schrijfster 
zeker aanleiding met certificering rekening te houden, zij 
het dat zij daarin niet in alle gevallen door de rechter 
wordt gesteund. Met name in de wat oudere jurispruden-
tie ziet de rechter geen reden om aan certificaten een la-
gere waarde toe te kennen dan aan de on derliggende aan-
delen met als argument dat de certificering met name is 
opgezet om de cer ti fi caathouders te beschermen. Schrijf-
ster is van mening dat dat ten onrechte is omdat (i) heden 
ten dagen de be lang rijk ste reden voor certificering niet is 
gelegen in bescherming van de cer ti fi caathouders, en (ii) 
diezelfde rechter het begrip waarde in het eco no mische 
verkeer gedefinieerd heeft vanuit het perspectief van de 
‘meestbiedende gegadigde’. Zij vraagt zich af of een der ge-
lij ke gegadigde geen rekening zal houden met de beper-
kende kenmerken van certificaten. Daarbij heeft schrijf-
ster er overigens oog voor dat het niet altijd zo hoeft te 
zijn dat de cer ti fi caathouder zeg gen schap ontbeert. Als 
voorbeeld noemt zij het familiebe drijf waarvan de aande-
len worden gecertificeerd als beschermingsfiguur en 
waarbij de aandelen in handen zijn van vader en zijn kin-
deren. Indien vader en de beoogde be drijfs op vol ger als 
enige zitting hebben in het bestuur van de STAK zal voor 
hen de waarde van de certificaten in de ogen van schrijf-
ster gelijk zijn aan die van de aandelen. Voor de andere 
kinderen zal dat waarschijnlijk anders liggen. Wij on-
derschrijven dit, maar hier kan in onze ogen wel spanning 
ontstaan met de eerder door schrijfster gemaakte opmer-
king dat er bij het waarderen van certificaten geen reke-
ning mag worden gehouden met de persoonlijke om stan-
dig he den van de cer ti fi caathouder, hetgeen door haar zelf 
overigens ook wordt erkend.
De Leeuw verwijst in haar betoog regelmatig naar Van den 
Dool en Van der Hoe ven.7 Zo komt zij op het door hen aan-

6 We refereren aan het vak van business-val u a tion. 
7 R.P. van den Dool en S. van der Hoe ven, Waar dering van incourante aande-

len voor de belastingheffing, De ven ter: Wolters Kluwer 2015. 
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gegeven mogelijke effect van de zogenaamde ‘samenwer-
kende groep’ op de waardering van aandelen van min der-
heids aan deel hou ders. Wij zijn geneigd haar mening te 
delen dat dit effect zich ten aanzien van cer ti fi caathouders 
uitsluitend voordoet indien deze groep ook de STAK be-
heerst door middel van doorslaggevende posities in het 
bestuur van de STAK.
In de statuten van een STAK zal niet zelden zijn opgeno-
men dat de certificaten niet kunnen worden vervreemd, 
dan wel slechts na toestemming van het bestuur van de 
STAK. De vraag is of dat effect heeft op de waarde. In de ju-
risprudentie is bepaald dat bij de waardering van aande-
len over het algemeen geen rekening wordt gehouden met 
sta tu tai re beperkingen bij de overdracht van de aandelen. 
In de visie van De Leeuw ligt dit anders bij een (nagenoeg) 
volledige uitsluiting van de overdraagbaarheid van certifi-
caten. Een hypothetische gegadigde doet zich dan niet 
voor, maar dat betekent volgens haar niet dat aan de certi-
ficaten dan helemaal geen waarde kan worden toegekend. 
Wij on derschrijven dat. Voor de waardering van certifica-
ten met een vervreemdingsverbod trekt schrijfster een 
vergelijking met de waardering van aandelen die een 
werk ne mer van zijn werkgever heeft verkregen on der een 
verbod deze gedurende een bepaalde perio de te verkopen 
(de lock up perio de). Daarvoor heeft de staats se cre ta ris 
beleid uitgevaardigd in de vorm van een staffel waarin 
– afhankelijk van de duur van de lock up – een oplopende 
afwaardering kan worden toe ge past. De Leeuw ziet hierin 
een bevestiging dat er ruimte is om ook bij de waardering 
van certificaten rekening te houden met een vervreem-
dingsonmogelijkheid. Alhoewel wij die conclusie begrij-
pen vinden wij deze vergelijking wat ongelukkig, al is het 
alleen maar omdat de niet overdraagbaarheid van certifi-
caten over het algemeen niet aan een bepaalde perio de is 
gekoppeld. Maar toegegeven zij dat het voor de uit voe-
rings prak tijk uitermate handig zou zijn indien er ook voor 
de waardering van certificaten bepaalde (beleidsmatige) 
waar de rings voor schriften zouden zijn. Die wij er overi-
gens niet zo snel zien komen omdat er diverse en te veel 
varianten van certificering zijn die het haast onmogelijk 
maken om tot enigerlei voorschrift te komen. 
Tot slot bespreekt schrijfster de mogelijke gevolgen voor 
de waardering van het ontbreken van een doorstootver-
plich ting voor de STAK. Zij trekt hierin in onze ogen een 
voorstelbare parallel met familiebedrijven die over het al-
gemeen ook ‘zuinig’ zijn met het uitkeren van dividend. 
Een waardering op rendementswaarde ligt in een derge-
lijk geval niet voor de hand. Realistischer is dan een 
waarderings methodiek die meer recht doet aan de waarde 
van de on der ne ming en de mogelijkheid om de aandelen 
te vervreemden.8
Waarmee wij komen tot een slotopmerking over de para-
graaf die gaat over het waarderen van certificaten. De 
Leeuw spreekt steeds over een mogelijke afwaardering of 

8 Ingeval de certificaten niet kunnen worden vervreemd gaat dit uiteraard 
niet op. 

waardedrukkend effect van certificering. Dat ver on der-
stelt dat er steeds een zekere normatieve waarde kan wor-
den vastgesteld van de on derliggende aandelen waarop 
vervolgens enkele afslagen kunnen worden gemaakt als 
het gaat om de waardering van de certificaten, afhankelijk 
van de voorwaarden waar on der de certificering heeft 
plaatsgevonden. Het is echter maar de vraag of dit theo re-
tische concept klopt. Het lijkt naar onze mening namelijk 
voorbij te gaan aan het feit dat er ook autonome waarde-
ringsberekeningen kunnen worden gemaakt van de certi-
ficaten an sich.9 Aangezien dit behoort tot het werk van 
business-valuators en niet van fiscalisten wagen wij het 
niet hier verder op in te gaan.10

3.2 De cer ti fi caathouder als eco no misch ei ge naar 
In par. 13.3 behandelt De Leeuw de vraag of de cer ti fi-
caathouder als eco no misch ei ge naar van het gecertificeer-
de vermogen kan worden aangemerkt. Zij toetst daarvoor 
aan de bekende vereisten (belang bij waardemutaties, te-
niet gaan van de zaak en volledig genot van de vruchten) 
en concludeert dat daaraan – conform de heersende op-
vatting – over het algemeen voldaan zal zijn, afhankelijk 
van de voorwaarden waar on der de certificering heeft 
plaatsgevonden. Indien echter de cer ti fi caathouder zijn 
certificaten niet kan royeren, niet kan vervreemden, er 
geen doorstootver plich ting van inkomsten geldt en hij bo-
vendien geen invloed heeft op het bestuur, twijfelt ook De 
Leeuw of de cer ti fi caathouder (nog) als eco no misch ei ge-
naar kan worden aangemerkt. Een dui de lij ke grens durft 
zij evenwel niet aan te geven en dat kunnen wij ons voor-
stellen. Het zal steeds van de precieze voorwaarden afhan-
gen of men nog kan zeggen dat de cer ti fi caathouder eco-
no misch ei ge naar is of niet.
De Leeuw staat ook kort stil bij de si tu a tie (die we in de 
praktijk met enige regelmaat zien) dat de STAK voor een 
groot deel (of ook) gefinancierd is met vreemd vermogen. 
Indien in een der ge lij ke si tu a tie de cer ti fi caathouder niet 
verplicht is om eventuele tekorten bij de STAK aan te vul-
len kan er in de ogen van schrijfster aan worden getwijfeld 
of de cer ti fi caathouder nog het volledige ri si co van waar-
deverminderingen loopt. Die zullen immers dan met name 
voor de financier van de STAK zijn. Zij concludeert dat de 
cer ti fi caathouder in een dergelijk geval geen eco no misch 
ei ge naar is tenzij de ver mo gens po si tie van de STAK zo da-
nig is dat op voorhand duidelijk is dat deze aan al haar ver-
plich tingen zal voldoen.11 Die nuancering begrijpen we, 
maar vinden we niet direct voor de hand liggen aangezien 
dat met zich mee zou brengen dat – in extremis – per jaar 
zou kunnen verschillen of de cer ti fi caathouder eco no-
misch ei ge naar is of niet. Dat lijkt ons niet gewenst.

9 Hetgeen De Leeuw overigens verderop in haar boek ook van mening lijkt 
te zijn (zie par. 13.4.1.6).

10 Zie bij voor beeld Rb. Gel der land 18 september 2018, AWB_17_983, 
ECLI:NL:RBGEL:2018:4002.

11 In geval de certificering is opgezet als beschermingsfiguur laat een ver-
plich ting tot bijstorting zich niet snel denken. Dit doet zich eerder voor bij 
een certificering die wordt ingezet als es tate planningsinstrument. 
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Uitgaande van de cer ti fi caathouder als eco no misch ei ge-
naar komt vervolgens aan de orde of de inkomstenbelas-
ting in zowel box 1, 2 als 3 aansluit bij de eco no mische ge-
rechtigdheid. 
Van box 1 en 2 is bekend, althans wordt aan ge no men dat 
dat zo is. Voor box 3 komt schrijfster tot dezelfde conclusie 
aan de hand van een analyse van de schaarse jurispruden-
tie op dat punt waarmee zij vaststelt dat binnen de gehele 
Wet IB 2001 voor de bepaling wie ‘fiscaal ei ge naar’ is, uit-
gegaan wordt van de eco no mische ei ge naar in plaats van 
de ju ri dische ei ge naar. Een belangrijk uitgangspunt in haar 
vervolgon der zoek. Voor de Successiewet geldt volgens 
schrijfster overigens hetzelfde ‘eco no mische concept’.12

3.3  De gevolgen van certificeren voor de 
inkomstenbelasting 

Voor de inkomstenbelasting acht De Leeuw certificering 
van belang voor de volgende aspecten:
- de vraag of, respectievelijk on der welke om stan dig-

he den certificering een vervreemding kan betekenen 
(par. 13.4.1.2);

- de gevolgen voor het genietingsmoment van inkom-
sten uit het gecertificeerde vermogen en het karakter 
van die inkomsten, met name indien de inkomsten niet 
onmiddellijk, althans niet in het jaar van ontvangst, 
worden door uitgekeerd aan de cer ti fi caathouder (par. 
13.4.1.5);

- de waardering van de certificaten.13 

Zij beziet die deelaspecten vanuit de premisse dat de cer-
ti fi caathouder als eco no misch ei ge naar van het gecertifi-
ceerde vermogen kan worden beschouwd. 

3.3.1  Certificering van box 2-vermogen 
De Leeuw begint met het bespreken van de gevolgen voor 
box 2. Een begrijpelijke keuze omdat de certificering van 
aan mer ke lijk be lang aan de len het meest tot de verbeelding 
spreekt. Allereerst komt aan de orde de vraag of certifica-
ten van aandelen een middellijk of een onmiddellijk be-
lang vormen. Omdat het voor box 2 gaat om de eco no-
mische eigendom is schrijfster van mening dat certificaten 
een onmiddellijk aanmerkelijk belang vormen. Althans in-
dien (en voor zover) de cer ti fi caathouder de eco no misch 
ei ge naar is van 5% of meer van de aandelen. Die mening 
delen wij met schrijfster.14 Zij verwijst ook naar on der deel 
4.4 van het AB-be sluit waarin de staats se cre ta ris aangeeft 
dat certificaten van aandelen met de aandelen kunnen 
worden vereenzelvigd indien aan een aantal voorwaarden 

12 Waarover ze twijfelt, maar wat zij afleidt uit HR 6 juni 2008,
  ECLI:NL:HR:2008:BB3392, BNB 2008/203.
13 Hieraan wordt ook nog aandacht besteed in hoofdstuk 15.
14 Dat voor toepassing van de aanmerkelijkbelangregeling de ‘onmiddellijk 

aan deel hou der’ degene is die ‘het volledige eco no mische belang’ heeft bij 
een aandeel is onlangs verduidelijkt en bevestigd in HR 29 mei 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:972, BNB 2020/152, m.nt. Boer. Een persoon die het ‘vol-
ledig eco no misch belang’ bij een goed heeft kan in onze ogen worden ge-
zien als eco no misch ei ge naar van dat goed. 

wordt voldaan.15 Interessant is de gedachte van De Leeuw 
dat niet per se aan de voorwaarden van het be sluit hoeft 
te worden voldaan om van eco no mische eigendom te kun-
nen spreken, hetgeen gelet op bovenstaande beschouwin-
gen overigens geen verbazing wekt.16 Het betekent dat in 
de ogen van schrijfster de cer ti fi caathouder als aanmerke-
lijkbelanghouder is aan te merken, ook als niet aan de 
voorwaarden van het be sluit wordt voldaan. Dat is volgens 
haar zelfs zo indien de cer ti fi caathouder niet als eco no-
misch ei ge naar kan worden aangemerkt. Op grond van art. 
4.3, on der deel a, Wet IB 2001 kan in haar ogen de cer ti fi-
caathouder dan namelijk nog steeds als aanmerkelijkbe-
langhouder worden aangemerkt omdat hij immers onmis-
kenbaar gerechtigd is tot voordelen uit aandelen in de zin 
van die bepaling. 

In par. 13.4.1.2 worden de (mogelijke) gevolgen van (de)
certificering besproken. Duidelijk is dat als aan de voor-
waarden van on der deel 4.4 van het reeds gememoreerde 
AB-be sluit wordt voldaan er geen sprake is van een ver-
vreemding. Schrijfster is evenwel van mening dat ook als 
niet aan (al) deze voorwaarden wordt voldaan er geen 
sprake is van een vervreemding, indien en zolang de certi-
ficaten maar als eco no mische eigendom kunnen worden 
beschouwd, hetgeen past en consistent is in haar ver-
haal.17 Het was goed om te lezen dat De Leeuw het hier 
niet bij laat, maar ook bespreekt wat de gevolgen zijn in-
dien en voor zover de cer ti fi caathouder (bij voor beeld. 
vanwege een latere beperking van de administratievoor-
waarden) niet meer als eco no misch ei ge naar van de aan-
delen kan worden beschouwd.18 Twee vragen verdienen 
dan een antwoord. (1) Is er dan sprake van een vervreem-
ding en zo ja: (2) van het volledige aanmerkelijk belang of 
slechts voor dat deel van de in het belang besloten liggen-
de rechten dat overgaat naar een ander? Het antwoord op 
de eerste vraag is volgens schrijfster afhankelijk van de 
om stan dig he den waar on der een wij zi ging in de adminis-
tratievoorwaarden kan worden aangebracht. Indien daar-
voor niet de medewerking van de be tref fen de cer ti fi-
caathouder nodig is wordt volgens haar niet voldaan aan 
de voor een vervreemding gestelde voorwaarde dat sprake 
moet zijn van een aan hem toerekenbare rechts han de ling. 
Voor het antwoord op de tweede vraag concludeert 
schrijfster tot een evenredige vervreemding, maar merkt 
op dat de Be las ting dienst waarschijnlijk het eerste stand-

15 Be sluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139, Staatscourant nr. 15751.
16 Wij hebben overigens niet de indruk dat de staats se cre ta ris slechts van 

eco no mische eigendom wil spreken indien aan de voorwaarden uit het 
Be sluit wordt voldaan. On der deel 4.4. geeft ‘slechts’ aan on der welke 
voorwaarden certificaten van aandelen met de aandelen kunnen worden 
vereenzelvigd.

17 En mocht dit al anders zijn dan wordt volgens De Leeuw hetzelfde resul-
taat bereikt door in geval van certificeren aan te sluiten bij de in de juris-
prudentie ontwikkelde ruilgedachte (BNB 1990/147). Anders: Rijkers en 
Van Dijck 2000. 

18 Waarbij wij er vanuit gaan dat hiermee ook bedoeld wordt de si tu a tie dat 
de administratievoorwaarden niet worden ge wij zigd maar de STAK en/of 
cer ti fi caathouder zich simpelweg niet aan die voorwaarden houden.
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punt zal aanhangen.19 De paragraaf wordt afgesloten met 
de vast stel ling dat een decertificering niet tot een ver-
vreemding zal leiden aangezien dan de rechten van de 
(voormalig) cer ti fi caathouder niet af- maar toenemen. Die 
constatering delen wij met De Leeuw.

Uitermate lezenswaardig en boeiend vonden wij par. 
13.4.1.5 die gaat over de vraag wat het genietingstijdstip is 
voor de cer ti fi caathouder, indien de STAK inkomsten uit 
de aandelen ontvangt of een vervreemdingsvoordeel rea-
liseert en deze ‘opbrengsten’ niet met een uitkeert aan de 
cer ti fi caathouder. Indien de cer ti fi caathouder eco no misch 
ei ge naar is doet deze vraag zich volgens De Leeuw niet 
voor aangezien de realisatie, de vervreemding en het ge-
nietingsmoment zich bij de cer ti fi caathouder op hetzelfde 
moment voordoen als bij de STAK, ongeacht of een ‘door-
uitkering’ plaatsvindt. Maar voor het geval de cer ti fi-
caathouder geen eco no misch ei ge naar is speelt dit pro-
bleem wel. Als oplossing komt schrijfster tot een groot 
aantal denkrichtingen en varianten. Het gaat het bestek 
van dit artikel te bui ten om deze hier allemaal te bespre-
ken terwijl er één denkrichting uithalen de rest te kort zou 
doen. De geïnteresseerde lezer verwijzen wij daarom 
graag naar het boek van De Leeuw. 
Duidelijk is wel dat schrijfster het uiteenlopen van genie-
ting door STAK en cer ti fi caathouder beschouwt als het 
grootste knelpunt rondom certificering, met name omdat 
onduidelijk is hoe heffing plaats dient te vinden in de tus-
senliggende perio de.20 Par. 15.3 gaat hierover en ze stelt 
voor om dit knelpunt weg te nemen door wettelijk te re-
gelen dat een cer ti fi caathouder per definitie geacht wordt 
te genieten op het moment dat de STAK dat doet, ongeacht 
of de cer ti fi caathouder eco no misch ei ge naar is of niet. 
Aangezien dat kan leiden tot belastingheffing over inkom-
sten die de cer ti fi caathouder nog niet feitelijk heeft geno-
ten zou daaraan nog een wettelijk verhaalsrecht van de 
cer ti fi caathouder op de STAK moeten worden gekoppeld. 
Wat schrijfster betreft zou deze systematiek overigens 
kunnen gelden voor alle vormen van inkomen, niet alleen 
voor box 2.21 Deze benadering van De Leeuw is interessant 
en verdient wat ons betreft nadere studie. Het komt ons 
voor dat een der ge lij ke manier van heffen nog maar wei-
nig afzit van een volledige toerekening van het vermogen 
van de STAK aan de cer ti fi caathouder, ver ge lijk baar met 
die voor APV’s.

19 Zij komt tot die conclusie op grond van HR 21 september 1988,
  ECLI:NL:HR:1988:ZC3903, BNB 1988/308 en HR 9 februari 1994,
  ECLI:NL:HR:1994:BH8757, BNB 1994/321. 
20 Alhoewel dat probleem volgens schrijfster voorkomen zou kunnen wor-

den door de administratievoorwaarden zo in te richten dat de cer ti fi-
caathouder wel de eco no mische eigendom van het gecertificeerde vermo-
gen bezit.

21 Waarbij zij terecht opmerkt dat in een der ge lij ke systematiek er geen 
ruimte meer is voor een waardedrukkend effect van certificering, terwijl 
een ko per van de certificaten – vanwege de beperkingen die certificaten 
nou eenmaal met zich meebrengen – ongetwijfeld minder zal willen beta-
len voor de certificaten. De eenvoud van het systeem zou volgens schrijf-
ster evenwel zwaarder moeten wegen.

In de laatste paragraaf over de gevolgen van certificering 
voor box 2 komt (opnieuw) de waardering van certificaten 
aan bod. Opvallend daarin vonden wij dat de schrijfster 
hierin in eerste instantie afstand lijkt te nemen van haar 
eerdere betoog (zie hierboven) dat aan certificaten een la-
gere waarde moet worden toegekend dan aan de on-
derliggende aandelen. Nadere lezing leert echter dat De 
Leeuw die lagere waardering alleen maar opportuun acht 
indien de cer ti fi caathouder geen eco no misch ei ge naar van 
de aandelen is. Is hij dat wel dan is in haar ogen de waarde 
van de certificaten gelijk aan die van de aandelen. Een cer-
ti fi caathouder die bij de inspecteur een waardedrukkend 
effect van de certificering zal willen bepleiten zal in de 
ogen van schrijfster daarom moeten kunnen on derbouwen 
waarom er in zijn geval geen sprake is van eco no misch ei-
gendom.

3.3.2  Certificering van box 1-vermogen
Par. 13.4.2 gaat over de certificering van box 1-vermogen. 
Besproken wordt de certificering van de bezittingen en 
schulden van een on der ne ming, van ter beschikking ge-
steld vermogen en van de eigen woning. Wij bespreken 
hier alleen de certificering van een eigen woning omdat 
dat in de praktijk nog wel eens voorkomt.22 Ervan uit-
gaand dat certificaten over het algemeen de eco no mische 
eigendom van het on derliggende ver mo gens be stand deel 
representeren concludeert schrijfster dat een gecertifi-
ceerde eigen woning nog steeds een eigen woning kan 
zijn. Daarvoor is immers, volgens de definitie in art. 3.111 
Wet IB 2001, het hebben van eco no misch eigendom vol-
doende, naast de eis dat belastingplichtige de voordelen 
geniet, de kosten en lasten voor zijn rekening moeten ko-
men en waardemutaties hem voor meer dan 50% aan 
moeten gaan. Volgens De Leeuw zijn deze laatste eisen 
geen extra eisen ten opzichte van eco no mische eigendom 
omdat een volledig eco no misch belang slecht denkbaar is 
als niet aan al deze voorwaarden zou zijn voldaan. Lastiger 
wordt het indien de woning gefinancierd is met een le-
ning. Een dergelijk lening is alleen dan te beschouwen als 
een eigenwoningschuld als sprake is van een schuld die de 
belastingplichtige is aangegaan in verband met de eigen 
woning. In ju ri dische zin wordt hier niet aan voldaan maar 
volgens schrijfster valt te verdedigen dat de cer ti fi-
caathouder in eco no mische zin schuldenaar is en dat ren-
teaftrek mogelijk is, aannemend dat aan alle overige voor-
waarden wordt voldaan.

3.3.3  Certificering van box 3-vermogen
De gevolgen van certificeren van box 3-vermogen komen 
aan bod in par. 13.4.3. Schrijfster stelt zichzelf daarbij als 
eerste de vraag on der welk on der deel van art. 5.3, lid 2, 
Wet IB 2001 een cer ti fi caat valt en concludeert dat dat af-
hankelijk is van wat men in de heffing wil betrekken: het 
cer ti fi caat of het gecertificeerde ver mo gens be stand deel. 

22 Evenals schrijfster vragen ook wij ons af waarom iemand zijn eigen wo-
ning zou willen certificeren.
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Dat lijkt ons een juiste benadering. Vervolgens beziet ze 
de gevolgen van certificering voor de vrij stel lingen die box 
3 kent. De vrij stel ling voor voorwerpen van kunst en we-
tenschap is in dit kader het meest interessant om te be-
schouwen aangezien het bijeenhouden van een kunstcol-
lectie een motief voor certificering kan zijn. Uitgebreid 
wordt stilgestaan bij de parlementaire behandeling van de 
Wet IB 2001 en de nadien door de staats se cre ta ris daarop 
gegeven toelichting dat niet alleen de vrij stel ling voor 
voorwerpen van kunst en wetenschap, maar alle vrij stel-
lingen in box 3 alleen dan van toepassing zijn indien een 
belastingplichtige de volle eigendom van het ver mo gens-
be stand deel bezit, waarvan sprake is als men het volledige 
gebruiks- en genotsrecht en het gehele belang bij de waar-
demutatie heeft. Een cer ti fi caat dat alleen een vorderings-
recht behelst op de ju ri dische ei ge naar (de STAK) voldoet 
daar volgens de staats se cre ta ris niet aan. In de ogen van 
De Leeuw kijkt de staats se cre ta ris hier te eenzijdig naar 
het cer ti fi caat en maakt hij ten onrechte geen on der scheid 
tussen certificaten die de eco no mische eigendom ver-
schaffen en certificaten die dat niet doen. Voor eco no-
mische eigendom is het volledige gebruiksrecht namelijk 
niet noodzakelijk, maar wel denkbaar, zodat in elk geval 
certificaten die ook het volledige gebruiksrecht van het 
gecertificeerde ver mo gens be stand deel bevatten voldoen 
aan de aangehaalde om schrij ving van volle eigendom. Het 
maakt volgens schrijfster bovendien inbreuk op een eer-
dere conclusie in haar proefschrift (zie boven) dat in de 
Wet IB 2001 in alle boxen de eco no mische ei ge naar de ‘fis-
caal ei ge naar’ is. En als laatste kan men zich volgens De 
Leeuw de vraag stellen in hoeverre deze uitlatingen van 
de staats se cre ta ris zich verhouden met de (schaarse) ju-
risprudentie op dit punt.23

Ook in het kader van box 3 komt de vraag op hoe certifica-
ten gewaardeerd moeten worden, meer specifiek hoe dit 
uitvalt ten aanzien van enkele specifieke waarderingsre-
gels in box 3 voor bepaalde goederen, zoals woningen en 
beurs ge no teer de effecten. Het betoog van De Leeuw laat 
zich raden en is consistent. Indien de certificaten geen 
eco no misch eigendom verschaffen is slechts één benade-
ring mogelijk: heffen ter zake van het vorderingsrecht als 
zo da nig waarbij rekening moet worden gehouden met 
alle relevante beperkingen die uit de administratievoor-
waarden voortvloeien. Indien de certificaten wel de eco-
no mische eigendom behelzen ligt het volgens schrijfster 
voor de hand om ook voor de waardering aan te sluiten bij 
het on derliggende ver mo gens be stand deel en dus ook voor 
de daarop eventueel van toepassing zijnde bij zon dere 
waarderingsregel.

23 Schrijfster refereert aan HR 17 juni 2016, BNB 2016/181, waarin de NSW-
vrij stel ling door de Ho ge Raad van toepassing werd verklaard op een 
NSW-landgoed dat deels werd verhuurd, waarin het niet hebben van het 
gebruiksrecht (dat was immers in handen van de huurder) niet aan de 
vrij stel ling in de weg stond. 

3.4  De gevolgen van certificering voor de schenk- en 
erfbelasting

In par. 13.5 worden de mogelijke gevolgen van certifice-
ring voor de schenk- en erfbelasting on der de loep geno-
men. De Leeuw besteedt daarbij met name aandacht aan 
de waardering van certificaten. Zoals al eerder opgemerkt 
ver on der stelt zij dat de Ho ge Raad ook voor toepassing 
van de Successiewet uitgaat van eco no misch eigendom.24 
Dat blijft bij een ver on der stelling omdat voor een harde 
conclusie dat de eco no mische ei ge naar voor alle facetten 
van de Successiewet als fiscaal ei ge naar moet worden be-
schouwd te weinig concrete aan wij zin gen zijn. Dat laatste 
kunnen wij zeker met haar eens zijn. 
Vervolgens wordt in deze paragraaf nog het al dan niet van 
toepassing zijn van art. 10 SW besproken. In een inmiddels 
ingetrokken be sluit van 19 december 2002 had de staats-
se cre ta ris namelijk het standpunt ingenomen dat certifice-
ring kan leiden tot de toepassing van dit artikel.25 Alhoewel 
niet ondenkbaar acht schrijfster de kans klein dat in geval 
van certificering art. 10 SW kan worden toe ge past. 

3.5  De gevolgen van certificering voor de ven noot-
schapsbelasting

Voor de ven noot schapsbelasting is in de eerste plaats rele-
vant of de STAK belastingplichtig is. Schrijfster komt tot de 
conclusie dat dat – uit zon de ringen daargelaten – niet het 
geval is aangezien een STAK geen on der ne ming drijft en 
ook geen werkzaamheid verricht waarmee in concurren-
tie wordt getreden, in de zin van art. 4, on der deel a, Wet 
Vpb. Die conclusie on derschrijven wij. Interessanter is de 
vraag of een certificering ook de vorm kan hebben van een 
fonds voor gemene rekening. Een niet zo’n vreemde ge-
dachte in si tu a ties waarin beleggingsvermogen wordt ge-
certificeerd en waaraan ook al eerder in de literatuur aan-
dacht is geschonken.26 De Leeuw stelt vast dat een 
der ge lij ke be oor de ling erg feitelijk is maar dat een kwali-
ficatie als fonds niet denkbeeldig is. Want alhoewel een 
STAK primair als doel heeft het beheren van vermogen 
kan de STAK daarnaast ook het (afgeleide) doel hebben 
om voordelen voor de deelgerechtigden te verkrijgen (zo-
als in art. 2, lid 3, Wet Vpb vereist).

4.  Conclusie

Het on der zoek van De Leeuw hebben wij met veel plezier 
gelezen. Wij hebben ons gericht op het on der werp certifi-
cering, een voor de fis ca le rechts prak tijk uitermate rele-
vant on der werp dat vele vragen oproept. De auteur heeft 
dit uitgebreid belicht en van een eigen opvatting voorzien 
waarmee haar on der zoek in onze ogen een absolute aan-
winst vormt voor de civiele en fis ca le vakliteratuur. Naast 

24 Zie voetnoot 8.
25 Be sluit van 19 december 2002, nr. CPP2002/3210M, V-N 2003/5.24. 
26 P.W. Hofman en S. Singh, ‘Certificeren van vermogen’, WFR 2017/7174, par. 

3.2 en S.A. Stevens, ‘Fondsen voor gemene rekening fiscaal geduid (I)’, 
WPNR 2017/7139, par. 10.4.
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dat we er veel van hebben geleerd, zien wij ook nog ruim-
te voor ons inziens nuttig vervolgon der zoek. Met name de 
vraag on der welke om stan dig he den een cer ti fi caathouder 
wel of niet als eco no mische ei ge naar van het gecertifi-
ceerde vermogen kan worden aangemerkt verdient ver-
dieping. Maar wellicht kunnen ook de gevolgen van certi-
ficering voor aanpalende beschermingsfiguren nog eens 
worden on derzocht.27 Het feit dat De Leeuw in haar on-
der zoek zelf ook op diverse plaatsen nog onbeantwoorde 
vragen opwerpt on derstreept in elk geval het belang van 
nader on der zoek. 

27 Wij denken daarbij bij voor beeld aan het overdragen van certificaten van 
aandelen aan een ANBI. Past certificering van aandelen dan wel gelet op 
de zogenaamde anti-oppoteis binnen de ANBI-regels? 


