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WEGSTREPEN SCHULD DGA AAN BV
De cursus Wegstrepen schuld dga aan bv hebben wij nu vier maal gehouden. Er was zoveel belangstel-
ling dat wij deze meerdere malen moesten herhalen. Het onderwerp heeft mede een boost gekregen 
door het optreden van Pim van Rijswijk in het TV-programma Business Class van Harry Mens. Cliën-
ten vroegen hun accountant of belastingadviseur of dit ook iets voor hen was. Van Rijswijk heeft het 
basisconcept van MFAS overgenomen en van een populair sausje voorzien. Bij sommige belastingad-
viseurs is hierdoor het beeld ontstaan dat het belastingvrij wegstrepen een indianenverhaal is. Dat is 
het allerminst, maar het is wel een concept dat je met beleid moet toepassen; het vergt maatwerk. Als 
het verhaal zonder vaktechnische inkadering wordt verteld, klinkt het inderdaad ongeloofwaardig.

Een journalist van het Financieele Dagblad informeerde naar de mening van het Ministerie van Finan-
ciën. Hij noteerde het volgende: “Gevallen van belastingvrij wegstrepen van een rekening-courantschuld 
van de dga aan zijn vennootschap zullen wij bestrijden. Belastingvrij wegstrepen komt erop neer dat de dga 
en zijn adviseur eerst jarenlang onjuist aangifte doen en vervolgens stellen dat de inspecteur niet meer kan 
navorderen. Het wettelijke nieuw feit-vereiste zou dit in de weg staan. Wie opzettelijk onjuist aangifte doet, 
wordt niet beschermd door het nieuw feit-vereiste. Er zal navordering plaatsvinden. Daarnaast kunnen in die 
situaties boetes worden opgelegd of een strafrechtelijk traject worden gestart.”

Naar verluidt is er beleid uitgevaardigd op grond waarvan inspecteurs deze gevallen moeten melden 
bij de afdeling constructiebestrijding. De voorstelling van zaken die spreekt uit de voorgaande quote 
is zonder meer onjuist. Het ligt genuanceerd. Tijdens de cursussen vulden we moeiteloos vijf uur over 
deze problematiek. Het fenomeen schijnlening is door Henry Meijer in zijn artikel in het WFR van au-
gustus 2015 op de kaart gezet. Adviseurs dachten/denken dat een hoge r/c-schuld reëel is, omdat deze 
immers via dividend kan worden afgelost. Tijdens de cursus is aangegeven dat uit de jurisprudentie kan 
worden afgeleid dat dit onjuist is. Zo overweegt de Hoge Raad in zijn arrest van 29 oktober 2004, nr. 
40.296 als volgt: “Indien een vennootschap aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aanneme-
lijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, moet deze lening worden aangemerkt als een onttrekking. Het 
bedrag van de lening heeft dan immers het vermogen van de vennootschap definitief verlaten. Dit wordt niet 
anders indien het bedrag van de lening kan worden verrekend met een toekomstige dividenduitkering.” 

Eigenlijk is dit ook volstrekt logisch. Alles wat een aandeelhouder in een dergelijk geval aan zijn ven-
nootschap heeft onttrokken, heeft het vermogen van die vennootschap definitief verlaten. Je kan het 
wel boeken als lening, maar dat spoort dan niet met de feiten. Zo komen we tot de constatering van een 
schijnlening. Dit inzicht is niet doorgedrongen tot het gros van de adviseurs, en trouwens ook niet tot 
het leeuwendeel van de inspecteurs. Een besluit van het Ministerie van Financiën over maximaal toe-
laatbare r/c-standen wordt node gemist. Dit betekent dat de meeste adviseurs die de afgelopen jaren 
akkoord zijn gegaan met dergelijke r/c-standen niet te kwader trouw waren. Er was in die gevallen dus 
helemaal geen sprake van het bewust doen van onjuiste aangiften. De adviseur die naar aanleiding van 
voormeld Weekblad-artikel, MFAS of de wegstreep-cursussen bij zijn dga-cliënten gaat wegstrepen, 
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doet dit uit voortschrijdend inzicht. Beter ten halve gekeerd, dan ten volle gedwaald, zo luidt een onloo-
chenbare volkswijsheid. Verder kan er nog op worden gewezen dat de bewijslast voor kwade trouw op 
de inspecteur rust.

Er is in de onderhavige gevallen in de regel geen sprake van een nieuw feit. De schuldposities zijn 
immers, naar mag worden aangenomen, keurig aan de fiscus gerapporteerd in de aangifte VPB. In 
de aangifte VPB wordt expliciet naar aandeelhoudersleningen gevraagd (HR 20 oktober 1999, nr. 
34.636). Er is dus op geen enkele manier informatie aan de fiscus onthouden. De fiscus zou deson-
danks kunnen navorderen als de belastingplichtige te kwader trouw is. Hiervoor hebben we aange-
toond dat daarvan in de regel geen sprake is.

Het wegstrepen is voor sommige dga’s een kans om belastingvrij van een deel van hun schuld af te 
komen. Maar zoals zo vaak kent ook deze medaille een keerzijde. Namelijk dat alle consumptieve 
opnames in rekening-courant die hebben plaatsgevonden in jaren waarin de aangifte IB nog niet 
definitief is, zeg 2014 en 2015, als dividend belast moeten worden. Je moet natuurlijk wel consequent 
zijn. Zo kan de inspecteur wellicht nog enige sympathie voor uw standpunt opbrengen. De praktijk 
wijst overigens uit dat het afrekenen over 2014 en 2015 voor veel dga’s een te hoge prijs is.

Wij zijn nog niet op de hoogte van reacties van inspecteur op het wegstreepstandpunt. Wij gaan ervan 
uit dat het, afgezien van hopeloze gevallen, op procedures zal uitdraaien. Voor de goede afloop daar-
van is het essentieel dat er goed wordt geprocedeerd. Spannend! MFAS houdt u op de hoogte.

jaarultimo stand r/c

2004 35.000

opname 50.000

rente (4%) 2.400

2005 87.400

opname 50.000

rente (4%) 4.496

2006 141.896

opname 50.000

rente (4%) 6.676

2007 198.572

opname 50.000

rente (4%) 8.943

2008 257.515

opname 50.000

rente (4%) 11.301

2009 318.815

opname 50.000

rente (4%) 13.753

2010 382.568

opname 50.000

rente (4%) 16.303

2011 448.871

opname 50.000

rente (4%) 18.955

2012 517.825

opname 50.000

rente (4%) 21.713

2013 589.538

opname 50.000

rente (4%) 24.582

2014 664.120

opname 50.000

rente (4%) 27.565

2015 741.685

Wij geven een voorbeeld. Een 
r/c-positie start in 2004 met een 
bescheiden stand van €35.000. 
Jaarlijks wordt er €50.000 voor 
consumptieve doeleinden opgeno-
men. De rente van 4% wordt bijge-
schreven. Deze rente wordt over 
de gemiddelde stand per 1/1 en 
31/12 berekend. Haast ongemerkt 
loopt de schuld op tot €741.685 
ultimo 2015.

Stel dat hier van een schijnlening 
moet worden gesproken. Als de 
aanslagen IB tot en met 2013 defi-
nitief zijn, dan kan er van de schuld 
€589.538 worden weggestreept. 
Hiermee bespaart de dga zich een 
nominale box 2-claim van ongeveer 
€150.000. Over de opnamen in 
2014 en 2015 zal in box 2 moeten 
worden afgerekend.
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HERMIEN GEEFT NIET OP
Gert en Hermien kennen elkaar van het accountantskantoor, waar ze allebei tot 1996 werkten. 
Tijdens een personeelsavond op de plaatselijke bowlingbaan bleven ze tot alle anderen waren ver-
trokken. Hermien vertelde het vermoeden te hebben dat Gert verliefd op haar was. Tot haar vreugde 
beaamde hij dat en de eerste kus volgde. In 1993 trouwden ze. Wees gerust, dit verhaal gaat niet over 
liefde en erotiek, maar over de aftrekbaarheid van de werkruimte in de eigen woning.

Gert had de AA-opleiding gevolgd. Omdat het hem nuttig leek wat meer van de fiscaliteit te weten te 
komen, deed hij daarna de Federatieopleiding. Hermien was niet zo’n studiebol. Pas de vierde keer 
dat zij opging voor het SPD-examen was succesvol. Daarna rondde zij met succes de opleiding tot 
belastingassistent af. Hermien was dan weliswaar geen held in de theorie, ze kon wel ontzettend goed 
met klanten omgaan. Omdat zij haar beweringen altijd met grote stelligheid verkondigde, gaf zij haar 
klanten een vertrouwd en veilig gevoel. Haar manier van communiceren werkte ook bij fiscale contro-
les vaak wonderwel. De ambtenaren lieten zich niet zelden door haar overbluffen.

Het stel nam in 1996 ontslag en begon voor zichzelf als man-vrouwmaatschap. Ze slaagden erin een 
aantal klanten van hun oude werkgever mee te nemen. De praktijk werd uitgeoefend in hun rijtjeswo-
ning, die ze in 1993 met premie hadden gekocht. In 2000 verhuisden ze naar een herenhuis. Kinderen 
waren er niet gekomen. Dat was dus niet de reden van de verhuizing. Wel hadden ze twee honden die 
heerlijk konden ravotten in de grote tuin. Een belangrijke reden om te verhuizen was dat het financi-
eel kon. Bovendien had de grotere woning voordelen vanuit een oogpunt van representativiteit. Twee 
bureaus, een zitje, een vergadertafel, dossierkasten etc. Kortom, een kantoor waar de clientèle keurig 
kon worden ontvangen. Met enige regelmatig kwamen er ook mensen van de Belastingdienst voor de 
controle van hun klanten. De werkruimte werd tot hun privévermogen gerekend.

Het kantoor bevindt zich in het gedeelte van de woning waar oorspronkelijk een garage was gepland. 
De ruimte heeft twee openslaande tuindeuren. Het kantoor is toegankelijk via de centrale hal, die 
ook toegang biedt tot het woongedeelte. Toen in 2005 de definitie van werkruimte in de Wet IB werd 
aangescherpt, heeft het stel tussen het woongedeelte en de werkruimte een multiplex tussenwand ge-
plaatst met een afsluitbare deur. De hal geeft toegang tot een toilet met een wasbakje en een kraantje. 
In het woongedeelte van de woning is op de begane grond in de badkamer nog een ander toilet aanwe-
zig. Volgens de gangbare criteria is hier overigens geen sprake van een kwalificerende werkruimte.

Niettemin voerden Gert en Hermien al die jaren de geschatte huurwaarde van het kantoor als 
bedrijfskosten op. Tot 2005 werd dat door de fiscus geaccepteerd, althans niet gecorrigeerd. Voor 
de jaren 2005 en 2006 kregen ze allebei een correctie op de aangifte, waarbij de aftrekpost voor het 
kantoor werd geschrapt. De motivatie was dat geen sprake was van een zelfstandige ruimte. Gert had 
het al aan zien komen en voelde er niet voor er tegen in het geweer te komen. Hermien had echter 
geen enkel begrip voor het schrappen van de aftrekpost. “Wat een onzin. We gebruiken die ruimte 
toch zakelijk. Die oelewappers van de Belastingdienst zitten hier zelfs de boeken van onze klanten 
door te nemen. Ze zitten op onze stoelen, drinken onze koffie en gebruiken ons toilet. En wie mag de 
boel schoonmaken als ze met hun smerige schoenen de parketvloer bevuilen?” Gert hield wijselijk zijn 
mond. Als klap op de vuurpijl riep ze uit: “Ik ga door tot de Hoge Raad.” En zo geschiedde.

Het bezwaarschrift van Hermien werd zonder pardon afgewezen. Rechtbank Arnhem oordeelde dat 
de opvatting van de inspecteur de juiste was. Hof Arnhem bevestigde de uitspraak van de rechtbank. 
De Hoge Raad verklaarde het tegen de uitspraak van Hof Arnhem ingestelde cassatieberoep onder 
verwijzing naar artikel 81 RO ongegrond.

Niet gezegd kon worden dat Hermien haar verlies met waardigheid droeg. Ze raakte steeds meer ver-
bitterd. Dingen die fout gingen in het verkeer met de Belastingdienst ergerden haar in hoge mate. En 
er ging veel fout. Waarschijnlijk had haar houding ook te maken met het ouder worden. Als de jaren 
gaan tellen, neemt bij sommige mensen het chagrijn toe. Hermien bleef maar foeteren op die foute 
Hoge Raad. Gert werd er flauw van. Op een gegeven moment had hij een ingeving: “Waarom ga je niet 

Niet gezegd kon worden dat Hermien haar verlies met waardigheid droeg. 
Ze raakte steeds meer verbitterd. Dingen die fout gingen in het verkeer met 

de Belastingdienst ergerden haar in hoge mate. En er ging veel fout. 
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nog een keer procederen. Wie weet rolt het balletje nu de goede kant op!” Dat was niet aan dovemans 
oren gericht.

Hermien bracht voor het jaar 2009 wederom de kosten van het kantoor ten laste van haar winst. De 
brief van de inspecteur met de vraag of er ten aanzien van de inrichting iets was veranderd ten opzich-
te van 2005 en 2006, beantwoorde zij met “nee” met de toevoeging “see you in court”. Dat zinnetje 
had Hermien opgepikt van de Amerikaanse series over criminaliteit en rechtszaken, waar ze zo verzot 
op was. En inderdaad zagen ze elkaar enkele maanden later voor rechtbank Gelderland en daarna 
voor Hof Arnhem-Leeuwarden. Het hof overwoog :"Nu de werkruimte geen zelfstandig gedeelte van 
de woning vormt, zijn de kosten en lasten die verband houden met de werkruimte, de inrichting daar-
onder begrepen, op grond van artikel 3.16, eerste lid, van de Wet IB 2001 niet aftrekbaar. Het gelijk is 
derhalve in zoverre aan de Inspecteur.”

Op een ondergeschikt punt boekte Hermien wel succes. Uiteraard had zij ergens wel rekening mee 
gehouden met de mogelijkheid van verlies. Met het oog daarop had zij de stelling betrokken dat in 
dat geval de energielasten voor de zakelijke computerapparatuur wel in aftrek moesten komen. Deze 
apparatuur viel volgens haar niet onder de inrichting van het kantoor. De rechter ging daar zowaar in 
mee, zij het dat het door haar geclaimde bedrag van €400 tot €200 werd verlaagd. Het hof voegde er 
fijntjes aan toe dat vanwege de MKB-winstvrijstelling van 14% en het effect op de oudedagsreserve, 
het in aanmerking nemen van de aftrekpost leidt tot een €156 lager vast te stellen belastbaar inko-
men uit werk en woning. Na ampele overweging besloot Hermien het hier niet bij te laten zitten.

Het jaarlijkse skiën in Kitzbühel is er dit jaar tot groot verdriet van Gert bij ingeschoten. Hermien is 
namelijk druk bezig met het schrijven van een beroepschrift in cassatie.

Vrij naar Hof Arnhem-Leeuwarden, MK III, 22 december 2015, nr. 15/00012

WERKBOEK LEERGANG FAMILIEVENNOOTSCHAPPEN
Als belastingadviseur raak je nooit uitgeleerd. Het is dat we zo’n leuk vak hebben, anders zou je dat niet 
kunnen opbrengen. In het in februari verschenen Werkboek Leergang Familievennootschappen (400 
pagina’s) van Henry J. Meijer vindt u frisse theorie en praktische oplossingen voor uw cliënten. Het 
werkboek bevat 124 opdrachten en is daarom ook zeer geschikt voor interne studiebijeenkomsten.

De MKB-ondernemer wil een adviseur die het geheel overziet. Leuk als je weet hoe je een bedrijfs-
opvolging fiscaal structureert, maar nog leuker als je ook verstand hebt van financiering. Leuk als je 
weet hoe de doorbetaaldloonregeling voor de dga werkt, maar nog leuker als je ook verstand hebt van 
financiële planning. Leuk als je kunt adviseren over de BOR, maar nog leuker als je ook kunt meepra-
ten over ondernemingswaardering. De advisering aan familiebedrijven biedt inderdaad vele mogelijk-
heden. Heeft u alle gangbare adviesconcepten voor het familiebedrijf paraat? Gaat dit allemaal goed 
in uw praktijk?

In het werkboek komt het hele traject van de overgang van IB-onderneming naar holdingstructuur 
met aandacht voor IB-, VPB- en OVB-aspecten aan bod. De bedrijfsopvolging (binnen de familie) komt 
uitgebreid aan de orde, waarbij ook wordt ingegaan op onderwerpen als certificering, waarderingsme-
thoden, financiering, financiële planning en de vbi. Tot slot wordt de estate planning in relatie tot het 
familiebedrijf behandeld.

Een greep uit de onderwerpen
• Het benutten van de MKB-winstvrijstelling bij ruisende inbreng
• De vof met de bv
• Een kind in eerste instantie niet als aandeelhouder laten toetreden maar als firmant in een met de 

bv van vader te vormen vof.
• Hoe om te gaan met belastinglatenties bij echtscheiding en vererving?
• De auto van de dga
• Hoe werkt een meerwaardeclausule in de ab-sfeer?
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• Het afwikkelen van ab-posities en pensioen bij echtscheiding van de dga
• De mogelijkheid om een excessieve r/c weg te boeken, omdat de inspecteur al 2 jaar geleden had 

moeten corrigeren en er geen sprake is van een nieuw feit
• De zin en onzin van certificering
• Welke rol speelt het lucratief belang?
• Hoe een omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen kan worden geregeld
• Of je bij een aandelenoverdracht binnen de familie moet waarderen volgens DCF of volgens een 

traditionele methode?
• Het testament van de dga
• Het afsplitsen van de VBI

Het werkboek sluit af met de volgende alinea: “De materie behelst voor de adviseur een voortdurende 
uitdaging. Hij moet daarbij voor ogen houden dat de fiscaliteit weliswaar belangrijk is, maar niet leidend mag 
zijn. Door de toegenomen specialisatie onder belastingadviseurs kan de helicopterview in het gedrang komen. 
Daar bestaat echter juist grote behoefte aan. Welke adviseur kan het geheel nog overzien? Ik probeer met dit 
werkboek en bijbehorende cursus hier een bijdrage aan te leveren. Ik wens u veel succes!”

prijs:
€ 67,50 euro excl. 6% btw, incl. verzendkosten.
bestellen:
Stuur een mail met uw volledige naam, kantoor- en factuuradresgegevens naar info@mfas.nl o.v.v. 
bestelling Werkboek Familievennootschappen, met het aantal gewenste exemplaren. 
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DE NIEUWE RENDEMENTSHEFFING
De rendementsheffing is al jaren hoger dan de rente die de brave spaarder kan scoren. Als onderdeel 
van het Belastingplan 2016 is voor een nieuwe systematiek gekozen. Met deze systematiek krijgen we 
voor het eerst bij de aangifte IB 2017 te maken. Dat is dus pas over twee jaar. Maar de eerstvolgende 
peildatum van de nieuwe systematiek is 1 januari 2017. Dat ligt een stuk dichterbij. Degene die bezig 
is met het fiscaal slim structureren van zijn inkomen en vermogen, moet al eerder aan de slag om 
vermogen van box 3 naar een gunstiger box te verschuiven.

Het is onze indruk dat de meeste adviseurs nog geen duidelijk beeld hebben van wat er voor de oude 
1,2% in de plaats komt. De nieuwe rendementsheffing is afhankelijk van de hoogte van het vermogen. 
Hoe hoger het vermogen, des te hoger de heffing. Dat sluit aan bij het ervaringsfeit dat personen met 
hogere vermogens gemiddeld een hoger rendement behalen. Uit de parlementaire toelichting blijkt 
dat de bedenkers niet over één nacht ijs zijn gegaan. Het verwijt dat het forfaitaire rendement volledig 
los staat van de realiteit kan niet meer worden gemaakt, zij het dat er sprake is van enige vertraging. 
Als het werkelijke rendement in de economie een dalende trend vertoont, valt het forfaitaire rende-
ment te hoog uit en v.v. Verder moet worden opgemerkt dat het een forfaitair rendement blijft. Ge-
middeld voor alle belastingplichtigen klopt het misschien, maar voor de een zal het te hoog uitvallen 
en voor de ander te laag. Hoe het ook zij, verstokte spaarders blijven het haasje.

Het forfaitaire rendement wordt voortaan gebaseerd op de landelijk gemiddelde verdeling van het 
box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen. Deze vermogensmix wordt afgeleid uit alle belastin-
gaangiften over 2012. Over beide vermogenscomponenten wordt een forfaitair rendement gerekend, 
dat afgeleid wordt uit de werkelijk behaalde rendementen. Dat rendement wordt elk jaar weer op-
nieuw vastgesteld, voorafgaand aan het belastingjaar. Het rendement op het spaardeel wordt afgeleid 
uit de gemiddelde rentevergoeding over de voorgaande vijf jaar.

Het box 3-vermogen wordt voor de belastingheffing verdeeld over drie schijven, met een gemiddelde, 
veronderstelde vermogensmix per schijf. Dat leidt tot een oplopend forfaitair rendement. Het geza-
menlijke vermogen van fiscale partners wordt door tweeën gedeeld. Het heffingsvrije vermogen is 
verhoogd tot €25.000 per persoon. Die vrijstelling wordt in de eerste vermogensschijf in aanmerking 
genomen. Het tarief blijft 30%.

Op basis van de voorlopig vastgestelde rendementen gaat het er als volgt uitzien. De definitieve vast-
stelling vindt plaats in 2016.

vermogen meer dan---  vermogen niet meer 
dan----

forfaitair rendement---- fiscale druk---

0 25.000 vrijgesteld 0%

25.000 100.000 2,91% 0,87%

100.000 1.000.000 4,69% 1,41%

1.000.000 - 5,50% 1,65%

Leergang Familievennootschappen

Het werkboek is tevens het studiemateriaal voor de Leergang Familievennootschappen. Deze 
bestaat uit zes middag/avondbijeenkomsten. U kunt zich aanmelden op www.mfas.nl – onderdeel 
cursussen.

docenten:
• Almer de Beer, Bureau vaktechniek fiscaal Grant Thornton
• Nikolajev Ligthart , partner Horlings
• Henry Meijer, directeur MFAS

data en tijd bijeenkomsten – Breda (Amrâth Hotel): 
dinsdagen (15.00 – 21.30 uur) - 6 september, 20 september, 11 oktober, 1 november, 
15 november en 29 november 2016.
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U kunt voor een concreet geval berekenen wat de oude 1,2% in 2017 wordt met 04-06 rekenmodel 
vermogensrendementsheffing 2017.

Om u een indruk te geven hebben wij hieronder bij verschillende gezamenlijke vermogens de fiscale 
druk weergegeven.

gezamenlijk vermogen partners box 3-heffing 
(als % van het vermogen)

€ 50.000 0%

100.000 0,87%

200.000 0,87%

500.000 1,23%

1.000.000 1,32%

5.000.000 1,54%

120.000.000 1,65% (maximum)

Hierna noemen wij een aantal planningspunten, waarvoor de gewijzigde rendementsheffing relevant 
is. Allereerst natuurlijk de mogelijkheid om spaargeld en beleggingen in box 2 onder te brengen: de 
spaar-bv of het open fonds voor gemene rekening. Aan de Staatssecretaris is al diverse malen ge-
vraagd of hier niet iets aan moet worden gedaan. We wachten het af.

Voor de dga komt het omslagpunt voor het uitkeren van dividend gevolgd door beleggen in box 3 an-
ders te liggen. Dit was 4,8% (hoge VPB-tarief) en 6% (lage VPB-tarief). Wiskundig kan het omslagpunt 
worden berekend met de volgende formule: 
druk rendementsheffing/VPB-tarief 
Is de dga zeer vermogend in box 3 en heeft hij in die box bijvoorbeeld een fiscale druk van 1,59%, dan 
ligt het omslagpunt op 6,36% (hoge VPB-tarief) en 7,95% (lage VPB-tarief). Voor deze dga zal het dus 
in minder gevallen voordelig worden om beleggingsvermogen van box 2 naar box 3 over te hevelen.

Met ingang van 2017 is het effectieve tarief in box 3 dus afhankelijk van de hoogte van het vermo-
gen. Ervan uitgaande dat ouders een hoger vermogen hebben dan hun kinderen, kan door middel 
van schenken voor de familie als geheel een besparing van rendementsheffing worden bereikt. De 
box 3-druk is voor de ouders dan waarschijnlijk hoger dan die voor de kinderen. Stel dat ouders 1,5% 
betalen en kinderen 0,87% dan kan door een schenking van de ouders voor de familie als geheel een 
besparing op jaarbasis worden bereikt van 0,63%. Wellicht dat op deze wijze bovendien het heffings-
vrije vermogen van de kinderen kan worden benut, waardoor per saldo een besparing optreedt.

 
 


