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MFAS EN
HAAR SUCCESSEN
voor gemene rekening gebruiken. Wij hebben hiervoor een
modelovereenkomst met twee varianten: een voor de VBI en
een die regulier belastingplichtig is voor de VPB.

“Een groter compliment kun je eigenlijk niet krijgen.”

Het recent toegevoegde rekenmodel 03-18 Spaar-bv laat

Voordelen van het fonds voor gemene rekening boven de

duidelijk zien dat de besparingen aanzienlijk kunnen zijn. De

bv/nv zijn dat voor de ‘oprichting’ en voor terugbetaling van

jojo-variant van de spaar-bv is trouwens nog voordeliger.

kapitaal geen notaris hoeft te worden ingeschakeld. Dankzij

Daarbij worden bv en box 3 afgewisseld, onder

MFAS wordt het fonds voor gemene rekening op veel

vermijding van de peildata. De jojo moet worden

grotere schaal toegepast dan anders het geval was geweest.

afgestemd op de zesmaandsperiode van art.

Een recent succes is het uitfaseren van het pensioen in eigen

2.14 IB, de anti-jojobepaling. Als het spaargeld

beheer. Wij had al vroeg een rekenmodel om de drie scenario’s

minimaal zes maanden in de bv zit, is treedt de

door te rekenen. Inmiddels zijn er ook diverse modellen van

misbruikbepaling niet in werking.

andere partijen beschikbaar. Ieder model heeft zo zijn sterke en
zwakke kanten. Een belangrijk pluspunt van ons model is dat

In MFAS zit een rekenmodel om de voordelen van

de berekeningen overzichtelijk zijn. Verder is er natuurlijk de

deze route te bepalen. De jojo-variant met de VBI

tekstuele informatie van MFAS, die licht brengt in de duisternis

is overigens door de wetgever aangepakt. Hier-

van het uitfaseren.

voor geldt sinds 1-1-2017 de eis dat het vermogen
ten minste 18 maanden in de VBI moet hebben

Voor MFAS als uitgever is het fantastisch te merken dat je

gezeten (in plaats van zes maanden). Het voordeel

invloed hebt op het adviesgebeuren in Nederland. Veel van

van deze route wordt daarvoor verkleind.

onze concepten hebben zich tot standaard ontwikkeld. Een
groter compliment kun je eigenlijk niet krijgen.

In plaats van een bv kunt u voor het sparen in box
2 ook het zogenoemde open fonds
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MFAS is al 23 jaar doende om belastingadviseurs te voorzien
van adviesconcepten. Soms met concepten die zij anders niet
zouden toepassen. Wat dacht u van de spaar-bv, die met het
dalen van de spaarrente almaar populairder wordt!
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J O S S L U I J S : “medisch specialisten hebben gedwaald”
Wij kennen Jos Sluijs van onze jaarlijkse buitenlandse PEreizen, waaraan hij een vaste deelnemer is. Jos is met zijn kantoor
Ceifer te Zeist gespecialiseerd in de medische sector. Het
Ministerie van Financiën kondigde vanwege de zogenoemde
integrale bekostiging aan, het fiscale ondernemerschap van
aan ziekenhuizen verbonden medisch specialisten niet langer te
accepteren. Feitelijk zou sprake zijn van dienstbetrekkingen.
Dit heeft geleid tot massale omzettingen in bv’s en het optuigen
van onzalige coöp-structuren. Een kostbare oplossing voor de
sector. Jos heeft van meet af aan tegen de zienswijze van de
fiscus geopponeerd. Het klakkeloos akkoord gaan met dictaten
van hogerhand ligt niet in zijn aard.

Nu zijn afspraken over het ondernemerschap mede gebaseerd op
het feitelijke drijven van een onderneming in de coöperatie. Het
overhevelen van ondernemersactiviteiten naar de coöperatie holt
het ondernemerschap in de vakgroep, organisatorische eenheid
dan wel de persoonlijke vennootschap uit. In toekomst denk ik dat
door de structuur zal worden heen gekeken.”

“De Federatie, voorheen De Orde van Medisch Specialisten,
heeft advies ingewonnen van Deloitte en PWC. Daarmee hebben
zij feitelijk de échte adviseurs van de medisch specialisten
van het Ministerie van Financiën is om medisch specialisten in
loondienst te krijgen. Zo probeert men greep te krijgen op de
kosten. De politiek en het ministerie vergissen zich daar in mijn
optiek in en de discussie werkt contraproductief. De maatschappelijke opvatting leidt tot kostenstijging. Een voorbeeld daarvan
is de reclame over brillen. Men heeft recht op twee brillen
ongeacht of men die nodig heeft. Zorg moet een voorrecht zijn
en geen recht. Ook wil men de medisch specialisten onder de
normering topinkomens krijgen. Door de gekozen structuren
is het ondernemerschap vooralsnog veilig gesteld. Maar ik
voorspel dat de fiscus met het standpunt gaat komen dat de
medisch specialisten in dienst zijn van de coöperaties.
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buiten de deur gehouden. Het achterliggende doel van de actie

33

“Wat men heeft gemist, is dat er sprake was van “stille”

Wat de goodwill betreft, stelt men dat het een ordinaire inkoop

stafmaatschappen met personeel. De oplossing was geweest

van inkomen is en geen investering in een praktijk. De ontken-

om deze openbaar te maken. Het is merkwaardig dat dit niet is

ning van het ondernemerschap is in strijd met het fysiothera-

gezien. De Belastingdienst heeft mij gezegd dat dit hun nooit is

peuten- en het prostitutiearrest. De fiscus wil eigenlijk niet pro-

voorgelegd. Aan de maatschap had je gewoon je ondernemers-

cederen, omdat ze blijkbaar bang zijn voor precedenten. Toen

activiteiten, risico’s en investeringswensen moeten preciseren

wij na uitgebreid overleg stelden dat we dan maar de zaak aan

op basis van de steeds veranderende zorgvraag. Dan was je

de rechter moesten voorleggen, gingen ze opeens bewegen.”

klaar geweest.”

“We kijken niet meer vreemd op als een ziekenhuis omvalt. ”

“Bij de ontkenning van het ondernemerschap wijst de fiscus

Jos is om het zacht uit te drukken geen fan van de coöp-struc-

ook op het ontbreken van debiteurenrisico. Feitelijk heeft de

turen. Deze zijn in zijn ogen vanuit voorkomen van loondienst

medisch specialist maar één debiteur: het ziekenhuis. We kijken

overbodig. Hij ontmoet hierbij uit de sector reacties in de trant

niet meer vreemd op als een ziekenhuis omvalt. Mijn stelling is

van ‘Deloitte, VvAA en PWC hebben dat geadviseerd, die zu-

dat er daarom juist sprake is van een groot debiteurenrisico.”

llen het toch wel weten!’. Zijn motto is dat je als adviseur zelf

Jos wijst erop dat het participatiemodel, waarbij een volle par-

overgang terug naar een maatschapstructuur tussen de 1 mil-

ticipatie met het ziekenhuis wordt aangegaan, niet realistisch

joen en 2,5 miljoen euro op jaarbasis kan besparen aan kosten

is. Hij meldt dat de gemiddelde solvabiliteit van ziekenhuizen

en heffingen. Hij is doende verschillende coöp-structuren op te

2% bedraagt. Welke ondernemer wil met zo’n partij vanuit fi-

doeken. Volgens Jos heeft de coöperatie in het bewustzijnspro-

nancieel opzicht een vof aangaan? Bovendien lopen de zieken-

ces over de veranderende zorg en de rol van de medisch spe-

huizen qua financiering aan de leiband van de zorgverzekeraars.

cialist haar tijdelijke meerwaarde gehad.

“We discussiëren met de Belastingdienst over de exacte

“De ziekenhuizen vonden het trouwens wel handig om één

voorwaarden voor het ondernemerschap. De fiscus vindt dat

juridisch aanspreekpunt te hebben, te weten de coöp. Of de

een investering in een auto, goodwill en een laptop geen onder-

coöperatie daar vanuit financieel aspect nu het beste model

nemerschap oplevert. De redenering is dat deze zaken niets te

voor was, is zeer de vraag. Dit blijkt wel uit de praktijk bij de

maken hebben met de medische praktijk.”

transparante modellen. Ook vanuit juridische overwegingen
kun je grote vraagtekens zetten of de coöperatie het geëigende
model is in de medische praktijk. Cliënten hebben gedwaald en
de Belastingdienst is hier mede schuldig aan”.
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moeten blijven nadenken. Hij weet te vertellen dat men met de
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De onderhavige problematiek speelt eigenlijk in de hele
medische sector. Te denken valt aan de zelfstandige verplegers,
die via bureaus werken. De fiscus zit op de lijn van row. Te
denken valt verder aan de tandartsen , huisartsen en fysiotherapeuten die in een praktijk van iemand anders werken.

“De fiscus zit op de lijn van row.”
“Wij merken inderdaad dat de fiscus het row-standpunt
heeft omarmd. Dat is denk ik niet terecht. Als je naar de wetsgeschiedenis kijkt, zie je dat row is bedoeld voor bijverdiensten
en geïsoleerde winstgevende activiteiten. Niet voor activiteiten
waarmee vrije beroepers in hun levensonderhoud voorzien.
Wij zijn in samenwerking met de Associatie van Nederlandse
Tandartsen met de fiscus in overleg over een nieuw samenwerkingsmodel om het ondernemerschap te borgen. De Wet
DBA speelt hier doorheen. Als oplossing hebben wij bedacht de
van de praktijk.”
Er is veel aan de hand in de medische sector. Onzekerheid en
onduidelijkheid zijn troef. Eén van de zorgen van de medische
professional is de fiscaliteit. Een adviseur die kan overtuigen en
boven de stof staat, is meer dan ooit nodig. Aan Jos Sluijs zal het
niet liggen. Hij draagt duidelijke standpunten uit en neemt zijn
cliënten bij de hand. Dat zouden meer adviseurs moeten doen.
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tandartsen te laten participeren in het economisch eigendom
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UITSTEL UITFASERING PENSIOEN
IN EIGEN BEHEER
Bij het schrijven van dit artikel vraagt Word mij of er nieuwe woorden online naar Microsoft mogen worden gezonden ter verbetering van het woordenboek. Ik twijfel even, maar inmiddels zijn “uitfasering”, “uitfaseren” en “oudedagsverplichting” ook bij Microsoft
bekend. Tsja, nu is het nog even afwachten of en zo ja wanneer
en in welke vorm het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen
beheer doorgaat. Wat is er aan de hand?
De staatssecretaris wil het pensioen in eigen beheer uitfaseren.
Dat is eenvoudig mogelijk door vanaf 2017 geen opbouw van
pensioen in eigen beheer meer toe te staan. Pas na overlijden van
de allerlaatste, meest lang levende dga (of partner van de dga) is al
het pensioen in eigen beheer vanzelf uitgefaseerd.

dividendklem, die overigens voor een groot deel is veroorzaakt door
ingenomen standpunten van de Belastingdienst. Het pensioen
van de dga mag volgens het wetsvoorstel worden afgestempeld
van commerciële waarde naar fiscale waarde, mits direct daaropvolgend de fiscale waarde in zijn geheel ofwel wordt afgekocht
ofwel wordt omgezet in een oudedagsverplichting.
Als 36% van de dga’s besluit om af te kopen, dan haalt de
staatssecretaris zo’n 2 miljard euro op met deze ogenschijnlijk
sympathieke actie.

De verwachte opbrengst is overigens al verwerkt in een lastenverlaging. Het zou dus zeer onwelkom zijn als het wetsvoorstel onverhoopt niet doorgaat. En juist op de dag van
de laatste hobbel, namelijk de stemming in de Eerste Kamer,
komt er een bericht dat bij de uitfaseringsvarianten (dit woord
kent het woordenboek van Microsoft waarschijnlijk nog niet)
“afkoop” en “omzetting” alle toegezegde toekomstige indexatie
in één keer als fiscale last genomen mag worden. Volgens de
Telegraaf gaat het om een miljardentegenvaller voor de schatkist!
Oeps, wat nu? De staatssecretaris is in paniek en adviseert de
Eerste Kamer tegen (!) zijn eigen wetsvoorstel te stemmen.
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De staatssecretaris wil de dga ook redden uit de zogenaamde
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Om het al dan niet vermeende probleem in perspectief te plaatsen,

In het kader van het wetsvoorstel uitfasering zijn er veel vragen

volgt eerst een stukje uitleg. Dga pensioen wordt toegezegd door

gesteld aan de staatssecretaris. Eén van die vragen (van de NOB)

de werkgever-BV, die doorgaans ook de pensioenuitvoerder

had betrekking op de vooruitbetaalde indexatie. Stel de DGA

is. Het pensioen verschijnt als verplichting op de balans van de

koopt de fiscale pensioenverplichting bij de pensioen-BV af, of zet

werkgever-BV. Men noemt dit intern eigen beheer. Het is ook

deze om in een oudedagsverplichting. Er is dan geen sprake meer

mogelijk dat de werkgever-BV met een andere BV (hierna: de

van pensioen of van een pensioenverplichting. Indexatie is niet

pensioen-BV) afspreekt dat de pensioen-BV het pensioen van de

meer aan de orde. Mag de werkgever BV op dat moment in één

dga gaat uitvoeren. De werkgever-BV betaalt dan premies aan de

keer de actiefpost vooruitbetaalde indexatie afboeken ten laste

pensioen-BV en de pensioenverplichting verschijnt (uitsluitend)

van het resultaat?

op de balans van de pensioen-BV. Men noemt dit extern eigen
beheer.

Volgens de Telegraaf gaat het om een
miljardentegenvaller voor de schatkist!

Als is overeengekomen dat het pensioen van de dga wordt

In de Nota naar aanleiding van het verslag van 26 oktober 2016 is

geïndexeerd, zal in de pensioenpremie, die door de werkgever-BV

het letterlijke antwoord als volgt:

ter dekking van die indexatie. Dit onderdeel van de pensioen-

“In een dergelijke situatie zal, na afkoop of omzetting in een

premie mag echter niet direct ten laste van de winst van de werk-

oudedagsverplichting, de indexatie zich in de toekomst niet meer

gever-BV worden gebracht, doch slechts naarmate de indexatie

voor kunnen doen. Deze actiefpost valt bij de werkgever-bv

zich in de toekomst daadwerkelijk voordoet. Op de balans van de

derhalve direct ten laste van het resultaat vrij.”

werkgever-BV verschijnt om die reden een actiefpost, namelijk
“vooruitbetaalde indexatie”. Daar staat tegenover dat de pensioen-

Hoe een actiefpost vrij kan vallen, laten we even in het midden,

BV, ietwat vereenvoudigd gezegd, de premie voor de indexatie

maar vanzelfsprekend is bedoeld dat de indexatielast inderdaad

niet als winst hoeft te nemen, maar deze mag opnemen in de

genomen kan worden bij extern eigen beheer. De soms ietwat

fiscale pensioenverplichting. Wellicht ten overvloede: dit speelt

onzorgvuldig geformuleerde antwoorden gaan de staatssecretaris

alleen bij extern eigen beheer, dus niet bij intern eigen beheer.

later opbreken, zo zal blijken.
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wordt betaald aan de pensioen-BV, een bedrag zijn opgenomen
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Op 26 oktober 2016 is derhalve het antwoord: in geval van extern
eigen beheer mag de indexatielast genomen worden, echter uitsluitend
bij afkoop en omzetting in een oudedagsverplichting, niet bij het handhaven van de premievrije pensioenen.
Met dit antwoord op zak stelt de NOB op 25 november 2016 de
volgende uitdagende vraag: “Vraag: hoe dient de toekomstige indexatie
te worden gewaardeerd die reeds was overeengekomen inzake de
premievrij gemaakte aanspraken?
Toelichting: in veel pensioenbrieven is opgenomen dat de premievrije pensioenaanspraken tot aan de pensioeningangsdatum worden
geïndexeerd. Nu de BV niet langer wordt aangemerkt als kwalificerende
uitvoerder, is het denkbaar dat de toekomstige indexatie in één keer
moet worden opgenomen in/bij de pensioenverplichting? Is de last
aanmerking worden genomen bij omzetten of afkoop? Valt de fiscale
toename van de pensioenverplichting wegens het ineens als last
verwerken van de toekomstige indexatierechten (ook) onder de sanctiebepaling van de 125% aangroei? En kan de gehele fiscale verplichting
worden omgezet in een ODV of worden afgekocht? Luidt het antwoord
op laatstgenoemde vraag anders indien de DGA nog vóór 1 januari
2017 de bestaande pensioenverplichting van intern eigen beheer zou
omzetten naar extern eigen beheer?”
Staatssecretaris
Wiebes schuift
wetsontwerp
door naar 2017
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uit dien hoofde dan ook ineens aftrekbaar? Of mag deze last eerst in

8

In de Memorie van Antwoord van 2 december 2016 zijn de

In het op www.belastingdienstpensioensite.nl gepubliceerde

volgende twee antwoorden te lezen.

Vraag & Antwoord 09-004 heeft het Centraal Aanspreekpunt
Pensioenen van de Belastingdienst echter aangegeven dat
uit praktische overwegingen bij de waardering van een
geïndexeerde pensioenverplichting in eigen beheer kan worden
uitgegaan van nominale uitkeringen en een rekenrente van 4%.
Dit Vraag & Antwoord 09-004 kan ook worden toegepast in de
situatie dat de pensioenaanspraken premievrij zijn gemaakt en
volgens de pensioenbrief geïndexeerd moeten worden tot aan
de pensioeningangsdatum.”
In eerste instantie lijkt het er op dat de staatssecretaris gaat
toestaan dat de toekomstige indexatie ook bij intern eigen
beheer in één keer als last genomen kan worden, maar door de
ondergrens van 4% fiscale rekenrente ontstaat de facto geen
fiscale last. Dan gaan we door naar antwoord 2.
MFAS Magazine, eerste kwartaal 2017

Antwoord 1: “De NOB vraagt hoe bij de waardering van de
pensioenverplichting moet worden omgegaan met de uit de
pensioenbrief voortvloeiende verplichting om de premievrij
gemaakte pensioenaanspraken tot aan pensioeningangsdatum
te indexeren. Ingeval in de pensioenbrief is bepaald dat de
opgebouwde pensioenaanspraken zullen worden geïndexeerd
als de pensioenopbouw in eigen beheer voor de pensioeningangsdatum wordt beëindigd, zal daar bij de waardering
van de pensioenverplichting rekening mee gehouden moeten
worden zodra deze omstandigheid zich voordoet. De pensioenverplichting op de balans van het eigenbeheerlichaam (hierna
ook: de bv) is de weergave van de pensioenuitgaven die de bv
in de toekomst zal moeten doen. Op het moment dat duidelijk
is dat de opgebouwde pensioenaanspraken tot aan pensioeningangsdatum geïndexeerd zullen moeten worden, heeft dat
invloed op de omvang van de toekomstige pensioenuitgaven
van de bv. Op basis van goed koopmansgebruik (met name het
realiteitsbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel), zal voor
de waardering van de pensioenverplichting in principe
rekening gehouden moeten worden met de verplichting om
de opgebouwde pensioenaanspraken tot aan pensioeningangsdatum te indexeren.
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Waarschijnlijk is het deze omissie geweest, die de ophef in de
media heeft veroorzaakt. Het is in theorie ook denkbaar dat het
uitstel van de invoering van het wetsvoorstel te maken heeft
met de volgende route. Het toekomstige indexatierecht kan
namelijk worden omgezet in (bijvoorbeeld) extra nominaal ouderdomspensioen. Hierbij dienen echter de fiscale grenzen in
acht te worden genomen. Met ingang van 2017 is één van die
grenzen, namelijk de 100%-norm voor ouderdomspensioen
vervallen. Als er nog ruimte in de pensioenregeling is, zou
hiermee een stukje indexatie naar voren gehaald kunnen
worden. Het is de vraag welke DGA hiervan gebruik kan en zou
willen maken.

“Het is waarschijnlijk deze omissie geweest,
die de ophef in de media heeft veroorzaakt.”
Hoe dan ook, het wetsvoorstel is tot nader order uitgesteld,
waarschijnlijk op basis van een vals alarm. En wie geïnteresseerd
is in een indexatielast, kan deze desgewenst ook forceren door
een extern eigenbeheer-situatie te creëren, gevolgd door een

Dit antwoord lijkt een herhaling van het antwoord van 26 oktober

omzetting in een oudedagsverplichting.

2016 te zijn, ware het niet dat de adviseurs van de staatssecretaris in de voorlaatste volzin van antwoord 2 vergeten zijn
te vermelden dat het antwoord uitsluitend ziet op om extern
eigen beheer, niet op intern eigen beheer. Want anders zou
antwoord 2 niet logisch zijn in verhouding tot antwoord 1.

Henri Pellemans RBA

MFAS Magazine, eerste kwartaal 2017

Antwoord 2: “De NOB vraagt ook of de lasten in verband met
de indexatieverplichting na het premievrij maken en ‘bevriezen’
van de pensioenaanspraken ineens ten laste van de fiscale winst
gebracht kunnen worden. De lasten in verband met de toename
van de pensioenverplichting door de indexatieverplichting
kunnen door de werking van de artikelen 3.26 tot en met 3.28
van de Wet IB 2001 niet ineens ten laste van de fiscale winst
worden gebracht. De lasten in verband met de (toekomstige)
indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken kunnen
ten laste van de fiscale winst worden gebracht naarmate deze
lasten zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. De indexatielasten kunnen ook ten laste van het fiscale resultaat worden
gebracht ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken met toepassing van het voorgestelde artikel 38n van
de Wet LB 1964 worden afgekocht of omgezet in een
oudedagsverplichting. Op het moment van afkoop of omzetting
worden de indexatielasten voor die pensioenaanspraken
daadwerkelijk gerealiseerd.”
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UITFASEREN EN
POSITIE PARTNER
De stemming in de Eerste Kamer over het wetsontwerp inzake
het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer is uitgesteld.
Vanwege een buiten de context geïnterpreteerd zinnetje uit een
antwoord van de staatssecretaris inzake indexering, vreesde
men een aderlating voor de schatkist. Mogelijk dat er een extra
reparatie zal volgen. Onze inschatting is dat de wet begin 2017
alsnog zal worden aangenomen.

Weinig partners zullen de problematiek kunnen overzien. De
materie is al ingewikkeld voor de adviseur, laat staan voor de
leek. Partners zullen afgaan op het advies van hun adviseur. De
vraag is gerezen of het akkoord gaan door de partner zonder
compensatie betekent dat zij een voor de Successiewet in
aanmerking te nemen schenking aan haar echtgenoot doet.
Voor deze problematiek is het huwelijksgoederenregime van

Bij het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer zijn er drie

belang. Bij gemeenschap van goederen komt de waardestijging

opties: afkopen, omzetting in een oudedagsverplichting en

van de bv-aandelen als gevolg van het verdwijnen van de

doorgaan. Bij de eerste twee opties verdwijnt het pensioen in

pensioenverplichting mede aan de partner toe. Berekeningen

eigen beheer. De dga krijgt geen pensioenuitkeringen meer.

wijzen uit dat er daarbij geen sprake is van een substantiële ver-

Maar ook zijn huwelijkspartner krijgt geen pensioenuitkeringen

schuiving. Dat is vermoedelijk de reden waarom de staatsecretar-

meer na echtscheiding en zijn overlijden. Daarom is het niet

is heeft aangegeven dat er bij gemeenschap van goederen geen

vreemd dat de wetgever eist dat de partner akkoord gaat.

rekening hoeft te worden gehouden met schenkingsaspecten.
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Blijven over de dga’s die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd.

voor het huwelijk is opgebouwd). Als de dga al eerder is

Is er daarbij sprake van een finaal verrekenbeding dat ook bij

gescheiden, komt mogelijk een deel van het nabestaanden-

echtscheiding werking heeft, dan zijn de gevolgen grosso modo

pensioen aan de vorige partner toe. Bij de gerechtigdheid van

hetzelfde als bij gemeenschap van goederen. Niet-uitgevoerde

de partner tot 50% van het ouderdomspensioen moet worden

periodieke verrekenbedingen kunnen daarmee op één lijn

aangetekend dat dit bij het overlijden van de partner weer aan

worden geplaatst. Resteren situaties van gescheiden vermogens

de dga toekomt. De waarde voor de partner is daarom iets

zonder finaal verrekenbeding.

minder dan 50%. Voormelde rechten verliest de partner als het
pensioen wordt afgekocht.
Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
heeft de partner recht op 50% van het tijdens het huwelijk

Of sprake is van een schenking interesseert ons minder

opgebouwde ouderdomspensioen en op 100% van het

dan de vraag of de partner bij echtscheiding moet worden

nabestaandenpensioen (ook het nabestaandenpensioen dat

gecompenseerd. Het lijkt ons in de regel niet fair om de partner

voor het huwelijk is opgebouwd). Als de dga al eerder is

zonder compensatie te bewegen tot het afzien van latente

gescheiden, komt mogelijk een deel van het nabestaanden-

vereveningsaanspraken. Deze compensatie hoeft overigens pas

pensioen aan de vorige partner toe. Bij de gerechtigdheid van

plaats te vinden bij echtscheiding.

de partner tot 50% van het ouderdomspensioen moet worden
aangetekend dat dit bij het overlijden van de partner weer aan

Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

de dga toekomt. De waarde voor de partner is daarom iets

heeft de partner recht op 50% van het tijdens het huwelijk

minder dan 50%. Voormelde rechten verliest de partner als het

opgebouwde ouderdomspensioen en op 100% van het

pensioen wordt afgekocht.

nabestaandenpensioen (ook het nabestaandenpensioen dat
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“Het lijkt ons in de regel niet fair om de partner
zonder compensatie te bewegen tot het afzien
van latente vereveningsaanspraken.“
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Lieve Marja,

bv heeft hij sinds 1998 pensioen opgebouwd.
Hij wil hier graag vanaf. Daarom grijpt hij
de mogelijkheid om in 2017 met korting af
te kopen met beide handen aan. Han is op
huwelijkse voorwaarden gehuwd met Marja.
De huwelijkse voorwaarden bevatten een
finaal verrekenbeding bij overlijden, niet bij
echtscheiding. Voor het vragen van goedkeuring
aan Marja heeft Han gebruik gemaakt van de
volgende modeltekst van MFAS.

Wij zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Ik heb pensioenrechten
opgebouwd bij de bv. Deze rechten vertegenwoordigen een
behoorlijke waarde. In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
is geregeld dat jij recht hebt op 50% van het tijdens het huwelijks
opgebouwde ouderdomspensioen en op 100% van het partnerpensioen.
Partnerpensioen is de pensioenuitkering aan jou als ik overlijd. Jouw 50%
van het ouderdomspensioen na echtscheiding gaat bij jouw overlijden weer
naar mij, als ik dan tenminste nog leef.
Nu is het mogelijk om in 2017 het pensioen fiscaalvriendelijk af te kopen of
om te zetten in een soort van spaarregeling bij de bv. Ik wil hier graag gebruik
van maken. Hierdoor kan de bv gemakkelijker dividend uitkeren. Maar
dat betekent dat jij bij eventuele echtscheiding geen pensioenverevening
meer hebt. Dat is voor jou een nadeel. In de bijlage tref je een financiële
onderbouwing aan van jouw mogelijke benadeling (bij echtscheiding).
Ik zeg hierbij toe dat ik jou bij echtscheiding zal compenseren voor het
nadeel overeenkomstig de financiële onderbouwing in de bijlage. In dat
geval zullen wij onze accountant/belastingadviseur vragen een nieuwe
berekening te maken gemaakt op basis van de dan geldende situatie en
cijfers.
De wetgever wil met de fiscaalvriendelijke afwikkeling van het pensioen in
eigen beheer een voordeel doen toekomen aan dga’s. De wetgever beseft
ook dat hierdoor partners kunnen worden benadeeld. Daarom eist de
wetgever een goede voorlichting van de partner en akkoordverklaring met
de afkoop/omzetting in een spaarregeling. Dat is de reden van dit memo.
Al met al is het best een ingewikkeld verhaal. Ik hoop dat je met deze korte
toelichting toch een idee krijgt van de consequenties van de plannen.
Als je akkoord kunt gaan met afkoop van het pensioen/omzetting in een
spaarregeling bij de bv in combinatie met de beloofde compensatie, wil je
dan dit document van jouw handtekening voorzien?
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We gaan op bezoek bij dga Han Pieterse. In zijn
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Marja heeft dankzij de empathische tekst inderdaad haar

Aandeel van Marja in het ouderdomspensioen

€ 225.000

handtekening gezet. Stel dat het stel over, zeg, 3 jaar gaat

Waarde van het partnerpensioen			

120.000

scheiden. Er moet dan een berekening worden gemaakt van het

Bruto vergoeding					 345.000

compensatiebedrag. Stel dat de gegevens op dat moment als

Af: IB-claim 35%					 103.500

volgt luiden:

Door Marja te ontvangen netto vergoeding		

241.500

Han zal dit bedrag vanuit zijn privévermogen aan Marja moeten
vergoeden of (rentedragend) aan haar schuldig blijven. Deze
vergoeding speelt zich af in de onbelaste sfeer. Een vergoeding
ter verrekening van pensioenrechten bij echtscheiding is belast,
maar daar is hier geen sprake van. Het pensioen is immers
reeds afgekocht. De vergoeding is voor Han om dezelfde reden

Er zal wellicht worden gesteggeld over de waardering van de door
Marja te derven pensioenuitkeringen. De uitkeringsbedragen
zijn in het algemeen wel duidelijk. Maar niet op voorhand is
duidelijk welke sterftetabellen moet worden gehanteerd en
welke disconteringsvoet voor de contantmaking. Ook kunnen
partijen van mening verschillen over de IB-claim. Discussies
over waardering zijn bij echtscheiding niet ongebruikelijk.
Kortom, niets nieuws onder de zon.
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niet aftrekbaar.
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Pieter-Jan is een begenadigd programmeur. In zijn vrije tijd is hij

Iedere belastingadviseur met enige jaren ervaring, heeft wel

bezig geweest met een app voor het internationale betalings-

eens een casus als deze voorgelegd gekregen. Dan moet je

verkeer. De marktvooruitzichten voor deze app zijn zeer

klanten aan hun verstand peuteren het zo niet werkt. Want

veelbelovend, zo is hem van diverse kanten verteld. Kenners

stel de app zit in een Panamese vennootschap, ondergebracht

hebben hem verzekerd dat zij goed zal zijn voor minimaal

bij een trustkantoor. Wie gaat dan onderhandelen over de

€ 500.000 aan royalty’s per jaar. Pieter-Jan moet nog enkele

licenties? Wie gaat de app dan aanpassen als er technisch nog

maanden doorprogrammeren om de app te voltooien. Buurman

wat aan blijkt te mankeren? Mensen van trustkantoren kunnen

Rob, administrateur bij een woningbouwvereniging, wijst hem

van alles, maar niet zonder ruggenspraak onderhandelen over

erop dat nu het moment is om de app onder te brengen in een

licenties en niet programmeren aan apps.

fiscaalvriendelijk oord. Hij noemt Bermuda, Curaçao, Jersey,
Kaaiman Eilanden en Panama. “Nu de app nog in ontwikkeling is,
kan de waarde nog niet worden bepaald en kun je het tegen een
laag bedrag aan het buitenland verkopen. Als het grote geld dan
binnenstroomt, is dit belastingvrij of zeer laag belast,” aldus Rob.
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APP NAAR
PANAMA?
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BEPS-project
Als de fiscus op de hoogte raakt van de structuur, moet

Deze benadering is in lijn met de recente OESO-richtlijn

rekening worden gehouden met de stelling dat de feitelijke

Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions

vestigingsplaats van de Panamese vennootschap zich in

8-10 2015 Final Reports. Dit maakt deel uit van het BEPS-

Nederland bevindt. Dit zou betekenen dat er in Nederland

project, het project dat zich richt tegen winstverschuivingen

aangifte vennootschapsbelasting moet worden gedaan. Als de

naar fiscaal gunstige jurisdicties. Daarin wordt aangegeven

fiscus niet kan bewijzen dat de vestigingsplaats in Nederland

dat aan vennootschappen (in tax havens) met immateriële

zit, kan nog het standpunt worden ingenomen dat er een vaste

activa zonder adequaat management om de bijbehorende

inrichting van die vennootschap is bij Pieter-Jan thuis. In dat

risico’s te managen, slechts een zeer laag rendement kan

geval zal er aangifte vennootschapsbelasting als buitenlands

worden toegerekend. Een lage rentevergoeding over het

belastingplichtige moeten worden gedaan.

geïnvesteerde vermogen. Vertaald naar onze casus betekent dit

“Onafhankelijke derden zouden een variabele
prijs afspreken, zeg maar een royalty, of een
prijsaanpassingsclausule.”

dat de winst in Nederland zal moeten worden belast, omdat

Ook zou de fiscus door middel van een transfer pricing-correctie

achterliggende gedachte is dat winsten belast moeten worden

kunnen zorgen voor belastbaarheid van de app-winsten in

waar de relevante economische activiteiten plaatsvinden

Nederland. Gesteld zal dan worden dat de overdracht van

(nexus approach). Vrijwel alle ontwikkelde landen hebben zich

een potentieel waardevol immaterieel actief tegen een vaste,

hierachter geschaard. Nederland heeft naar aanleiding hiervan

lage prijs onzakelijk is en dat onafhankelijke derden dit nooit

de eisen voor de innovatiebox aangescherpt.

de app in Nederland is ontwikkeld en in Nederland zal worden
gemanaged. Men wil af van de situatie dat multinationals hun

zouden doen. Onafhankelijke derden zouden een variabele prijs
afspreken, zeg maar een royalty, of een prijsaanpassingsclausule.

Een goede adviseur zal Pieter-Jan aanraden de app in een

Op grond van deze stelling zal het leeuwendeel van de winst

Nederlandse bv onder te brengen en gebruik te maken van onze

aan Peter-Jan kunnen worden toegerekend en bij hem als ROW

innovatiebox. Hierdoor zal de fiscale druk op de verwachte

worden belast.

winsten al aanzienlijk worden gematigd.
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waardevolle immateriële activa onderbrengen in tax havens. De
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HET OPZEGGEN VAN
SLECHTE KLANTEN
Stel u heeft 100 klanten. 10 Klanten zijn eigenlijk verliesgevend
en/of ronduit irritant. 20 Klanten willen heel graag meer advies,
bijvoorbeeld over estate planning en financiële planning. U
heeft het druk met de dagelijkse dingen en geen tijd voor dat
extra advies. Wat doet u?
Een rationele beslissing zou zijn om de 10 verliesgevende

om als accountant of belastingadviseur een goede boterham

klanten de deur te wijzen om zo tijd vrij te maken voor het extra

te verdienen. De concurrentie is hevig. Veel kantoren moeten

advies. Iedere ondernemer weet dat je goede klanten moet

sluiten of laten zich uit arren moede overnemen. Wil je

koesteren. Maak daar dan ook tijd voor vrij. Een kwestie van

overleven, dan moet je strategisch opereren en je onttrekken

strategisch omgaan met je onderneming. Nu is dat makkelijker

aan de waan van de dag.

doen om die klanten binnen te halen en misschien heeft u er
zelfs voor betaald.

“Inmiddels is de zienswijze dat het anders moet
in het MKB-kantoor algemeen geaccepteerd.”

Waarom propageert MFAS het opzeggen van slechte klanten?

Gelukkig kennen wij ook veel advieskantoren, cliënten van

MFAS wijst u al 23 jaar op het belang van proactief adviseren.

MFAS, die draaien als een tierelier. Als je boven de middelmaat

Wij preken voor eigen parochie, omdat ons product daar een

uitsteekt, kun je goede zaken doen. Wat anderen laten liggen,

hulpmiddel voor is. Wij hebben er natuurlijk niks aan als u

pakken zij op. MFAS bevat meer dan 100 tips en trucs. Als je

vanwege de waan van de dag niet aan adviseren toekomt. Zo

daarmee je goede klanten blij maakt, vertellen zij dat anderen.

horen wij vaak van abonnees dat zij blij zijn met MFAS, maar het

Die klanten worden dan jouw ambassadeurs en bevelen u bij

nog te weinig gebruiken.

anderen aan.

Inmiddels is de zienswijze dat het anders moet in het MKB-

Ga dus strategisch werken en maak de daarvoor benodigde tijd

kantoor algemeen geaccepteerd. Maar tussen ideaal en

vrij door slechte klanten op te zeggen.

werkelijkheid zit nog een kloof. Het is moeilijker dan vroeger
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gezegd dan gedaan. U heeft misschien veel moeite moeten
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BOX 3
EN PARTNER
De effectieve druk van box 3 was tot 1 januari 2017 1,2% van
het vermogen. Sinds deze datum kent box 3 een progressieve
tariefstructuur. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Stel nu dat hij gaat samenwonen met Alice, die geen spaargeld
heeft. Als het vermogen bij de IB-aangifte van beiden 50/50
wordt toegerekend, resulteert dit in een gezamenlijke heffing
van € 1.290. Ieder heeft in zijn/haar IB-aangifte dan een

vermogen
niet meer dan

forfaitair
rendement

fiscale druk

0

25.000

vrijgesteld

0%

25.000

100.000

2,87%

0,86%

100.000

1.000.000

4,60%

1,38%

5,39%

1,62%

1.000.000

Box 3-inkomen kan vrij tussen partners worden verdeeld.
Ook in de nieuwe systematiek heeft iedere partner zijn/haar
eigen vrijstelling. Vanwege de progressie van het tarief is
50/50-toerekening tussen de partners in de regel optimaal.
Verder wijzen wij erop dat je door een slimme toerekening kan
zorgen voor een optimale benutting van heffingskortingen. Dat
laatste is overigens niet nieuw.
Het belang van een partner voor box 3 kan het beste
worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Arnold,
alleenstaand, heeft een box 3-vermogen van € 200.000. Over
zijn box 3-vermogen is hij in 2017 € 2.025 verschuldigd (0
over de eerste € 25.000, 0,86% over € 75.000 en 1,38% over
€ 100.000).

vermogen van € 100.000. Over € 25.000 betaal je niks en
over € 75.000 0,86% = € 645. De komst van Alice leidt tot een
besparing van € 735.
Onderstaand een overzicht bij verschillende vermogens.
Box 3 vermogen
€

Zonder partner

Met partner

500.000

6.166

5.432

€ 1.000.000

13.067

12.333

€ 2.000.000

29.327

26.134

€ 3.000.000

45.407

42.304

Door de progressie van het box 3-tarief is de vrije toerekening
tussen partners in een ander licht komen te staan.
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vermogen
meer dan
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GIJZELING IN VERBAND
MET KB-LUX
en € 130.251,26 had opgenomen. Deze rekening was per 19
februari 2000 opgeheven. De ontvanger heeft vervolgens
dwangbevelen en een bevel tot betaling laten betekenen.
De ontvanger heeft daarop diverse invorderingsmaatregelen
getroffen, waaronder executoriaal beslag op de woning. Bij
vonnis van de voorzieningenrechter is onze hoofdpersoon
veroordeeld tot het verstrekken van inlichtingen over zijn
buitenlandse rekeningen op straffe van verbeurte van een
dwangsom van € 5.000 per dag, tot een maximum van
€ 500.000. Bij uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden is het
beroep door de man verworpen. De maximale dwangsom van
€ 500.000 is inmiddels verbeurd geraakt.
En dan komt het aan op invordering, wat niet lukt. De ontvanger
heeft sterk het vermoeden dat de man ergens geld heeft, maar
hij wil geen openheid van zaken geven. Vandaar de eis tot
lijfsdwang. Een dergelijke eis is in de fiscaliteit niet gebruikelijk.
De civiele kamer van de rechtbank heeft de lijfsdwang voor een
Aan onze hoofdpersoon waren

periode van maximaal drie maanden toegewezen. De lijfsdwang

navorderingsaanslagen

opgelegd

is uitvoerbaar bij voorraad verklaard en onze hoofdpersoon is

tot een bedrag van € 227.787.

onmiddellijk in gijzeling genomen. Het hoger beroep van de

De ontvanger had van KB-Lux

man heeft geen schorsende werking. Dit probeert hij in kort

informatie

geding te bewerkstelligen. Hij procedeert overigens met een

ontvangen

waaruit

bleek dat hij een rekening had,
waarvan hij in ieder geval € 12.500

toegevoegde advocaat.
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Vaak is het belastingvak best wel saai. Zo kom je als fiscalist
zelden met moord en doodslag in aanraking. Het ontdekken van
een buitenlandse bankrekening van een cliënt door de fiscus is al
heel wat. Sinds de start van de KB-Lux affaire vindt men in elke
aflevering van V-N of NTFR vaak meerdere zaken die daarmee te
maken hebben. In de meeste zaken is volstrekt duidelijk dat de
belastingplichtige de rekening had, maar probeert zijn adviseur
via juridische spitsvondigheden onder de aanslag en boete uit
te komen of deze te beperken. De navolgende zaak betrof een
KB-Lux geval, waar de ontvanger lijfsdwang had toegepast. U
leest het goed: lijfsdwang! Met andere woorden, de snoodaard
enige tijd opsluiten om hem tot medewerking te dwingen. Het
kwam erop neer dat de belastingplichtige volgens de ontvanger
zijn geld had verstopt, waardoor de invordering van het KB-Luxbelasting niet kon plaatsvinden.
De man in kwestie, een AOW’er,
gaf echter geen krimp.
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De man heeft tot op de dag van de uitspraak van het kort

ook dit verweer en stelt dat hier geen sprake is van een

geding geen openheid van zaken gegeven omtrent de vraag wat

strafrechtelijk middel. In het privaatrecht vormt lijfsdwang een

er met het opgenomen saldo is gebeurd. Verder heeft hij kort

indirect dwangmiddel om druk uit te oefenen op de schuldenaar,

na de executoriale beslaglegging door de ontvanger gelden aan

opdat deze de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling

het verhaal van de ontvanger onttrokken door een substantieel

nakomt. Hier gaat het verdrag niet over. Hij voert verder zijn

bedrag van zijn hypotheekrekening bij de bank op te nemen.

leeftijd alsmede zijn hartproblemen aan. De rechtbank oordeelt

“De man heeft gesteld dat de bankrekening bij
KB-Lux niet van hemzelf was maar van zijn familie.

dat niet (voldoende) gesteld of gebleken is dat sprake is van

Ook over de aanwending daarvan heeft hij geen duidelijkheid

belanghebbende, voortzetting van de gijzeling niet rechtvaardigt.

verstrekt. Door deze actie kan de ontvanger niet aan de woning

De rechtbank wijst de vordering van belanghebbende af en de

komen. De man heeft gesteld dat de bankrekening bij KB-Lux

man blijft achter de tralies.

een situatie waarbij het leven van belanghebbende in gevaar
komt of die, met het oog op de gezondheid en leeftijd van

niet van hemzelf was maar van zijn familie. Hij beweert het
hebben gegeven. Hij weigert echter hun namen te noemen,
omdat hij hen daardoor zou benadelen. De rechtbank gelooft

“Is de man een pathologische stijfkop of heeft hij
goede redenen om zijn mond tehouden?”

hem niet. Ook andere verklaringen betitelt de rechtbank als

Wat beweegt deze man? Gijzeling is een forse maatregel en

leugenachtig. De rechtbank neemt aan dat belanghebbende

de meeste burgers laten het daar niet op aankomen. Is de

wel beschikt over middelen tot betaling of verhaal, maar dat

man een pathologische stijfkop of heeft hij goede redenen om

hij onwillig is om te betalen of verhaal mogelijk te maken. Onze

zijn mond te houden? Het kort geding heeft hem niet gebaat.

man betoogt dat het op de weg van de ontvanger had gelegen

De rechtbank veroordeelt hem tot de proceskosten voor een

informatie in te winnen in Luxemburg. De rechtbank behandelt

bedrag van € 1.435. Omdat hij procedeerde met toevoeging,

deze stelling niet en geeft aan dat hij deze maar in hoger beroep

bleven zijn advocaatkosten beperkt. Misschien heeft hij zijn

aan de orde moet stellen.

geld ondergebracht bij familie, die hem van het nodige voorziet.
Het is daarom niet ondenkbaar dat de ontvanger na afloop van

Zijn advocaat doet op goed geluk een beroep op het Europese

de gijzeling zijn pogingen staakt, waardoor onze hoofdpersoon

Verdrag inzake Rechten van de Mens. De rechtbank verwerpt

uiteindelijk toch nog als winnaar uit de strijd komt.
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bedrag inmiddels aan de desbetreffende familieleden terug te
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CURSUSPROGRAMMA
2017



DATA (KEUZE UIT)

15 - 03 - 2017 | 28 - 06 - 2017 | 20 - 09 - 2017
20 - 12 - 2017



TIJD

15.00 - 21.30 uur



LOCATIE

Fletcher Hotel, Buizerdlaan 10, Nieuwegein



DOCENT(EN)

drs Henry J. Meijer, MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv



PRIJS

150 euro excl. btw

Inschrijven

Workshop transfer pricing
documentatie voor kleine en
middelgrote kantoren (Engelstalig)



DATUM

15 - 02 - 2017



TIJD

10.00 - 17.00 uur



LOCATIE

Fletcher Hotel Restaurant Het Witte Huis, Birkstraat 138,
3768 HN Soest



DOCENT(EN)

H.J. (Hendrik) van Duijn , DTS Duijn’s Tax Solutions BV



PRIJS

395 euro excl. btw

Inschrijven

Financiële planning



DATA (KEUZE UIT)

12 - 04 - 2017 | 06 - 06 - 2017 | 13 - 09 - 2017
07 - 12 - 2017



TIJD

13.30 - 18.00 uur



LOCATIE

Fletcher Hotel, Buizerdlaan 10, Nieuwegein



DOCENT(EN)

drs Bert A. Otten FFP - Otten Advies en programmeur van
het rekenmodel financiële planning



PRIJS

245 euro excl. btw.

Inschrijven

10% korting

bij gelijktijdige aanmelding van 2
of meer deelnemers van dezelfde
organisatie
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Workshop dga-advies met MFAS

1/3
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CURSUSPROGRAMMA
2017



DATA



08 - 05 - 2017 | 22 - 05 - 2017 | 12 - 06 - 2017
18 - 09 - 2017 | 02 - 10 - 2017



TIJD

LOCATIE



DOCENT(EN)

drs Bert A. Otten FFP - Otten Advies en programmeur van
het rekenmodel financiële planning
drs Henry J. Meijer, MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv



PRIJS

10% korting

LOCATIE



DOCENT(EN)

10% korting

DOCENT(EN)

mr A.M.A. (Almer) de Beer - Grant Thornton Accountants en
Adviseurs B.V.,
drs N.M. (Nikolajev) Ligthart - Horlings Accountants &
Belastingadviseurs B.V.,
drs Henry J. Meijer, MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv



bij gelijktijdige aanmelding van 2
of meer deelnemers van dezelfde
organisatie

LOCATIE

Amrâth Hotel Brabant, Heerbaan 4, Breda



PRIJS

Inschrijven

TIJD

15.00 - 21.30 uur

1.850 euro excl. btw. 1.750 euro excl. btw voor deelnemers
met een account op MFAS
bij gelijktijdige aanmelding van 2
of meer deelnemers van dezelfde
organisatie

DATA

05 - 09 - 2017 | 19 - 09 - 2017 | 10 - 10 - 2017
31 - 10 - 2017 | 14 - 11 - 2017 | 28 - 11 - 2017



mr A.M.A. (Almer) de Beer - Grant Thornton Accountants en
Adviseurs B.V.,
drs N.M. (Nikolajev) Ligthart - Horlings Accountants &
Belastingadviseurs B.V.,
drs Henry J. Meijer, MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv



2.000 euro excl. btw

Inschrijven

TIJD

Fletcher Hotel Restaurant Het Witte Huis, Birkstraat 138,
3768 HN Soest



Leergang Familievennootschappen
(najaar)



15.00 - 21.30 uur

Fletcher Hotel, Buizerdlaan 10, Nieuwegein



DATA

13 - 04 - 2017 | 04 - 05 - 2017 | 18 - 05 - 2017
01 - 06 - 2017 | 15 - 06 - 2017 | 29 - 06 - 2017



14.00 - 21.30 uur



Leergang Familievennootschappen
(voorjaar)
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Opleiding Financiële planning

2/3

PRIJS

1.850 euro excl. btw. 1.750 euro excl. btw voor deelnemers
met een account op MFAS

Inschrijven

10% korting

bij gelijktijdige aanmelding van 2
of meer deelnemers van dezelfde
organisatie
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CURSUSPROGRAMMA
2017



DATUM



24 - 05 - 2017



TIJD



LOCATIE



DOCENT(EN)

drs Henry J. Meijer, MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv



PRIJS

10% korting

LOCATIE



DOCENT(EN)

LOCATIE

Fletcher Hotel Restaurant Het Witte Huis, Birkstraat 138,
Soest



PRIJS

Inschrijven

TIJD

14.00 - 21.00 uur

DOCENT(EN)

drs Henry J. Meijer, MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen
bv,
Mark Simons FFP, PFP Consultants,
Geertje Tuinema FFP, Tuinema Financial Planning



2.500 euro excl. btw

bij gelijktijdige aanmelding van 2
of meer deelnemers van dezelfde
organisatie

DATA

04 - 10 - 2017 | 11 - 10 - 2017



drs Chris Denneboom, ValuePro Bedrijfswaardering &
Advies,
mr Henk van der Hauw, Tanger Advocaten,
drs Henry J. Meijer, MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv



245 euro excl. btw.

Inschrijven

TIJD

Fletcher Hotel, Buizerdlaan 10, Nieuwegein



Tweedaagse cursus Echtscheiding
ondernemers en dga’s



13.30 - 21.00 uur

Fletcher Hotel Restaurant Het Witte Huis, Birkstraat 138,
Soest



DATA

20 - 09 - 2017 | 04 - 10 - 2017 | 01 - 11 - 2017
15 - 11 - 2017 | 29 - 11 - 2017 | 13 - 12 - 2017

10.00-17.30 uur



Ondernemingswaardering
en transactiebegeleiding
bedrijfsovernames (MKB)

PRIJS

795 euro excl. btw. 695 euro excl. btw voor deelnemers met
een account op MFAS
10% korting

bij gelijktijdige aanmelding van 2
of meer deelnemers van dezelfde
organisatie

Inschrijven

10% korting

bij gelijktijdige aanmelding van 2
of meer deelnemers van dezelfde
organisatie
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Rekenmodel Waardering van MFAS
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Het gratis MFAS magazine verschijnt elk kwartaal en is bestemd voor onze gebruikers, prospects en andere relaties. U kunt zich voor de reminder dat het
magazine is verschenen aanmelden op onze website: www.mfas.nl. Artikelen uit het magazine mogen worden overgenomen mits met bronvermelding.

Contact
MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen BV
Keyserswey 51A, Noordwijk
Postbus 1013, 2340 BA Oegstgeest

KvK Den Haag
27331644

ABN AMRO Bank
IBAN: NL91 ABNA 0510 4167 05

T: 071 5190064
E: info@mfas.nl

VOOR MEER INFORMATIE
WWW.MFAS.NL
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BIC: ABNANL2A
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