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EIGENWONINGSCHULD OVERBOEKEN NAAR BOX 3
Bij een lage eigenwoningschuld is het fiscale voordeel van de renteaftrek gering of zelfs afwezig,
omdat de renteaftrek (grotendeels) wegvalt tegen het eigenwoningforfait. In zo’n geval kan het de
voorkeur verdienen de schuld af te lossen of over te sluiten in box 3. Ook de extreem lage rente kan
dit veroorzaken.
voorbeeld
WOZ-waarde
Eigenwoningschuld
Rente
Spaargeld

€300.000
75.000
3,5%
150.000

Tarief box 1

40,4%

Druk box 3 (2017)

0,87%

Fiscaal voordeel in box 1
Hypotheekrente

2.625

Eigenwoningforfait

2.250

Aftrekpost

375

Fiscaal voordeel

153

Fiscaal voordeel als percentage van schuld

Besparing bij overboeken naar box 3
Besparing ten opzichte van schuld in box 1

0,2%

0,87%
502

Aflossen is de normale route om van het zogenoemde Hillen-effect te profiteren. Het overboeken
naar box 3 komt aan de orde als de cliënt niet wil aflossen. Hij vindt het bijvoorbeeld vervelend om
spaargeld kwijt te raken. In dat geval zou het voordeliger kunnen zijn de hypotheek over te sluiten in
box 3. Bij voldoende vermogen in box 3 levert dat wellicht een grotere besparing op, afhankelijk van
het effectieve tarief in box 3.
Wat in elk geval niet kan, is de woningschuld voortaan simpelweg in de aangifte plaatsen in box 3: het
recht-toe-recht-aan overboeken. Het wettelijke systeem kent geen vrije keus. Het historische verband
tussen geldlening en het gefinancierde activum is beslissend voor de kwalificatie van de geldlening.
De aangewezen weg is het aflossen van de lening, enige tijd wachten en het vervolgens opnieuw opnemen van de lening. Check dan wel even of de bank daaraan mee wil werken. Dit heeft als nadeel dat
beleggingen (tijdelijk) verkocht moeten worden of spaargeld moet worden aangewend. Een alterna-1-
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tief is wellicht om eerst in box 3 te lenen, tijdelijk te beleggen en later een deel van de beleggingen te
verkopen om de hypotheek in box 1 mee af te lossen.
Voor 'nieuwe' hypotheken waarvoor de annuïtaire aflossingseis geldt, kan de overgang naar box 3
worden geforceerd door niet ten minste annuïtair af te lossen. Hierdoor zou er geen sprake meer zijn
van een eigenwoningschuld. Bij de cliënten waar de onderhavige adviesmogelijkheid aan de orde kan
komen, is echter doorgaans sprake van eigenwoningschuld waarvoor de aflossingseis niet geldt.
Als de cliënt oudere kinderen met spaargeld heeft, zou kunnen worden overwogen de lening in box 3
over te sluiten bij het kind. Het kind kan op deze manier een hogere rente dan de spaarrente krijgen.
De schuld van de ouder kan bij zijn overlijden worden verrekend met de erfenis. Om een effectieve
overgang naar box 3 te bewerkstelligen, is het essentieel dat de cliënt de lening bij de bank aflost
met spaargeld en niet met het bedrag dat hij/zij van het kind leent. Als de lening van de bank wordt
afgelost met het van het kind geleende geld, zou de lening van het kind namelijk box 1-lening worden.
Feitelijk is in dat geval sprake van oversluiten bij een andere geldgever. Door in box 3 over te sluiten
bij het kind, realiseert men twee voordelen: een fiscale besparing bij de ouders en een hogere rente
voor het kind ten opzichte van de spaarrente. Voor het kind kan deze vordering een functie vervullen
in zijn/haar oudedagsvoorziening.
Tot slot nog een opmerking over de timing. Gezien de peildatum van box 3, kan men het 'overboeken'
het beste aan het einde van het jaar doen. Houd wel rekening met de verwerkingstijd van de bank.

NIEUWE WEBSITE MFAS
Onze website is onlangs volledig gerestyled en voorzien van een “responsive design”. Dat betekent,
dat het scherm zich aanpast aan het apparaat waarmee u de site bezoekt. Of dit nu een laptop,
desktop, tablet of smartphone is.
De reacties zijn tot nu toe vrijwel louter positief, zoals: “bij de tijd”, ”helder”, “overzichtelijk”, “intuïtief”,
“duidelijk” en “mooi”.
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ACHTERSTALLIGE VERREKENING EN ECHTSCHEIDING
Op 4 en 11 oktober 2016 organiseren wij onze jaarlijkse echtscheidingscursus. Deze wordt altijd
goed bezocht. Gezien de (fiscale) complicaties die bij echtscheiding kunnen spelen, is dit niet vreemd.
Vooral de eigen woning en het pensioen zorgen voor hoofdbrekens. Om u alvast in de stemming te
brengen, laten wij een verhaaltje volgen van een adviseur met een klant die aankondigt binnenkort
echtscheiding te zullen aanvragen. Hij wil daarvoor eerst nog wat geregeld hebben. Maar of dat allemaal zomaar kan?
Belastingadviseur Pieter Hoogsma heeft vorige maand van zijn cliënt Marinus de Korte te horen
gekregen dat deze “van zijn vrouw af wil”. De woordkeus geeft al aan dat van veel respect voor de
echtgenote geen sprake meer is. Marinus heeft een jongere vrouw ontmoet, een medewerkster van
zijn reclamebureau. Hij wil met deze vrouw verder, maar zal eerst moeten scheiden. De mededeling
was strikt vertrouwelijk. Met name de toekomstige ex mocht het niet weten.
Marinus liet zich via zijn groep duikvrienden alvast globaal adviseren. Twee van hen zijn namelijk
ervaringsdeskundig op het gebied van echtscheiding. Pieter had opgemerkt dat Marinus vanwege de
huwelijkse voorwaarden zijn vermogen niet zou hoeven delen met zijn toekomstige ex. Die opmerking
kwam hem op hoongelach te staan. “Die fout maakte ik destijds ook, ” zei Johan. “Maar in mijn huwelijkse voorwaarden stond een verrekenbeding. We hadden jaarlijks moeten afrekenen, wat we natuurlijk nooit gedaan hadden. Daarom kon ik bij de scheiding mooi de helft van mijn vermogen inleveren.
Het ergste was dat ook de waarde van de bv daarin werd betrokken.” Marinus had inderdaad ook een
periodiek verrekenbeding in zijn huwelijkse voorwaarden staan.
Marinus kreeg van zijn vrienden het advies om een achterstallige verrekening van huwelijkse voorwaarden te doen en nog enige tijd mooi weer te spelen bij zijn echtgenote. De goodwill van de bv zou
buiten die verrekening moeten blijven. Het verzoek aan belastingadviseur Pieter was om dat maar
even te regelen.
Pieter kent als fervent gebruiker van MFAS het rekenmodel voor achterstallige verrekening van
huwelijkse voorwaarden en de bijbehorende modelovereenkomst. Al te ingewikkeld leek hem de klus
daarom niet. Maar hij voelde nattigheid. Waarom wilde Marinus dit opeens geregeld hebben? Pieter
had in het verleden al diverse malen voorgesteld werk te maken van de verrekening, wat Marinus
telkens niet nodig vond. Toen hij doorvroeg, kwam de aap uit de mouw. Marinus vertelde over zijn
plan om van echt te scheiden en zonder al te veel financiële kleerscheuren uit de boedelverdeling te
komen. Pieter had hier geen goed gevoel bij. Hij meldde zijn cliënt dat hij erop terug zou komen.
Een klein onderzoekje met behulp van MFAS leerde dat een soortgelijke zaak aan de rechter was
voorgelegd1. In die casus was één jaar voor de echtscheiding een achterstallige verrekening uitgevoerd, waarbij de vrouw was benadeeld. Hof Den Bosch oordeelde dat sprake was van een benadeling
van meer dan een kwart. De verdeling moest over. Het gerechtshof gaf in duidelijke bewoordingen te
kennen dat de notaris nooit had mogen meewerken aan de verrekening zoals die was gedaan. Pieter
zat in een lastig parket. Marinus was geen klant die genoegen nam met “nee”. Maar je kunt als adviseur
nu eenmaal niet altijd naar de pijpen van je klant dansen.

Hof Den Bosch 28 februari
2012, nr. HD 200.085.753
(door de Hoge Raad afgedaan
onder verwijzing naar
art. 81 RO).

1
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Toen Pieter vertelde niet mee te willen werken aan het snode plan, was de reactie van Marinus opmerkelijk mild. Dat deed Pieter denken aan de wijze woorden van zijn leermeester dat je als adviseur juist
respect krijgt als je op gezette tijden op je strepen blijft staan. Pieter adviseerde om de echtscheiding
zo snel mogelijk in gang te zetten. Bij de verdeling zou inderdaad de zakelijke goodwill van de bv
moeten worden meegenomen, omdat deze was gevormd tijdens het huwelijk. Hij wees erop dat de
aandelen vanwege persoonlijke goodwill laag kunnen worden gewaardeerd, waardoor de schade mee
zou vallen. Verder kon hij melden dat er sprake is van een ab-claim waardoor het aan de echtgenote
mee te geven bedrag verder beperkt zou blijven.
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WIE EEN KUIL GRAAFT VOOR EEN ANDER ...
Een dga heeft in 2008 elk van zijn drie dochters 10% van de certificaten van aandelen in zijn holding
geschonken. In 2008 gold nog geen doorschuifmogelijkheid van de ab-claim bij schenking. Daarom
was ter zake van de schenking IB verschuldigd. Hij kreeg hiervoor renteloos uitstel van de ontvanger
op basis van de in art. 25(9) IW neergelegde faciliteit. In de samenvatting van de uitspraak van het hof
wordt het desbetreffende bedrag helaas niet vermeld.2 Aangenomen mag worden dat het om een
aanzienlijk bedrag gaat.
Nu is het zo dat belastingschulden niet in box 3 in aanmerking worden genomen. Een uitzondering
geldt sinds 2010 voor erfbelastingschulden, maar daar ging het hier niet over. Zeer waarschijnlijk
op advies van zijn belastingadviseur, kwam de dga met zijn bv overeen dat deze de schuld aan de
ontvanger zou overnemen. Daar werd keurig een akte van opgemaakt. In de akte was overigens in de
considerans vermeld dat de ontvanger geen toestemming had verleend voor de schuldoverneming.
De bedoeling was dat de schuld aan de ontvanger zou worden vervangen door een in box 3 in aanmerking te nemen schuld aan de bv.
Over deze overdracht ontstond een geschil met de fiscus. Deze was van oordeel dat nog steeds sprake
was van een belastingschuld van de dga persoonlijk. Wat de dga met zijn bv had geregeld, betrof louter iets tussen hem en de bv. In de ogen van de fiscus was sprake van het volgende:
• de dga had nog steeds een schuld aan de ontvanger (komt niet in aanmerking in box 3);
• de dga had een schuld aan zijn bv ter zake van de economische overdracht van de schuld aan de
ontvanger (komt in aanmerking in box 3);
• de dga had een vordering op de bv omdat deze zijn schuld aan de ontvanger zou moeten betalen (in
aanmerking te nemen in box 1, tbs).
De schuld aan de ontvanger is renteloos, hetgeen voortvloeit uit de invorderingsfaciliteit. De schuld
aan/vordering op de bv verloopt hier parallel aan. De fiscus stelt dat op de box 1-vordering een
zakelijke rente moet worden geïmputeerd. Dit vindt plaats door de vordering op contante waarde te
waarderen, waardoor als gevolg van tijdsverloop een (belastbare) rentecomponent ontstaat.
De dga en zijn adviseur hadden er waarschijnlijk wel rekening mee gehouden dat de schuldovername
geen genade zou vinden bij de fiscus en de belastingrechter, maar niet met de mogelijkheid van het
ontstaan van een box 1-vordering. De zaak ligt nu bij de Hoge Raad, nadat het hof had geoordeeld dat
schuld aan en vordering op de bv eenvoudigweg ten elkaar konden worden weggestreept.
A-G Niessen heeft een conclusie genomen, waarin hij dit oordeel verwerpt. Hij stelt dat de rechtsverhouding tussen belanghebbende en de bv resulteert een rechtsvordering die inhoudt dat belanghebbende van de bv kan vorderen dat deze namens hem aan de ontvanger de belastingschuld voldoet op
het moment dat de ontvanger belanghebbende aanspreekt tot betaling. Deze rechtsvordering valt
als ter beschikking gesteld vermogen in box 1 aan te merken. De A-G concludeert dat het beroep in
cassatie van de Staatssecretaris gegrond dient te worden verklaard.
De door de fiscus en Niessen voorgestane interpretatie doet nogal gekunsteld aan, maar past wel in
de systematiek van de wet. Dat het boxensysteem soms tot rare uitkomsten leidt, is natuurlijk niets
nieuws. Als op de box 1-vordering een niet te hoge rente wordt geïmputeerd, is de schade voor belanghebbende te overzien. Prettig voor belanghebbende is dat sinds 2010 de tbs-vrijstelling van 12%
geldt. De fiscale druk op de box 1-vordering zal wellicht niet veel hoger zijn dan de fiscale besparing in
box 3. Bij een te imputeren rente van 4% en het hoogste IB-tarief komt de fiscale last van de TBS-vordering uit op 45,76% x 4% = 1,83%, terwijl de besparing in box 3 1,2% bedraagt. Aldus een nadeel
op jaarbasis van 0,63%. Wij zijn benieuwd naar het oordeel van de Hoge Raad. Bij onze bookmaker
hebben wij ingezet op een overwinning van de fiscus.

Conclusie A-G Niessen,
15 maart 2016, nr.15/02666.
2
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Als deze procedure inderdaad afloopt zoals wij verwachten, is dit een gevalletje ‘wie een kuil graaft
voor een ander, valt er zelf in.’ De belastingadviseur had zijn cliënt waarschijnlijk voorgespiegeld dat
hier sprake was van een loterij zonder nieten.
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QUERULANT KRIJGT PROCESKOSTENVERGOEDING
Volgens de Wet op de rechterlijke organisatie moet zoveel geld als objectief nodig is voor goede rechtspraak ter beschikking worden gesteld. Dat dit niet gebeurt, is niet alleen in strijd met de wet, het tast
ook de rechterlijke onafhankelijkheid aan. Deze tekst komt uit www.rechtspraak.nl. Verder wordt
opgemerkt dat bij de zuinige financiering geen rekening wordt gehouden met de gestegen werkdruk
van rechters als gevolg van nieuwe wetgeving. Bovendien zou er geen budgettaire ruimte zijn voor
vernieuwing. Waar hebben we geluiden als deze eerder gehoord! Defensie heeft onvoldoende middelen, de politie, de zorg, het onderwijs etc.
Het is onmiskenbaar dat er sprake is van een enorme toename van de druk op de rechterlijke macht.
In de fiscaliteit zien we dat er behalve over primaire geschillen, ook ontzettend veel wordt geprocedeerd over dwangsommen en proceskostenvergoedingen. Vergelijk Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni
2016, nr. 15/01392, waar het ging over de weigering een proceskostenvergoeding toe te kennen voor
telefonisch horen. De vraag was of een telefonische 'hoorzitting' gelijk kan worden gesteld aan een
fysieke hoorzitting. Het hof-oordeel luidde bevestigend. Het betrof een WOZ-waarde. Vermoedelijk
moest de gemachtigde het voor zijn honorering hebben van de kostenvergoeding.
De wetgever geeft zich onvoldoende rekenschap van de consequenties van de diarree aan regels.
Deze leggen een enorme druk op het handhavingsapparaat en de rechterlijke macht. Men is doorgeschoten op het punt van de rechtsbescherming van het individu. Het recht is zo een paradijs voor
querulanten geworden en voor degenen die een slaatje willen slaan uit een traag functionerend
bestuursapparaat. Maar er is ook een punt waar de bestuursrechter de hand in eigen boezem zou kunnen steken. Ik doel op de stelselmatige weigering van het veroordelen van belastingplichtigen in de
kosten van de fiscus wegens kennelijk onredelijk procederen. Wat te denken van de volgende casus.
Het hof had belanghebbende in het ongelijk gesteld met betrekking tot het autokostenforfait voor
een bestelauto. De werkgever van belanghebbende had de bijtelling toegepast. Belanghebbende had
in zijn aangifte IB 2011 deze bijtelling geneutraliseerd door het opvoeren van hetzelfde bedrag aan
negatief loon. Er was geen sprake van een auto die door aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. Omdat belanghebbende er vanaf 2006 een gewoonte van had gemaakt over zijn kansloze stelling jaarlijks opnieuw te procederen, had de inspecteur
incidenteel hoger beroep ingesteld om belanghebbende tot proceskostenvergoeding te laten veroordelen wegens onredelijk gebruik van het procesrecht. Daarin slaagde hij jammerlijk niet. Het hof
overwoog daartoe: "De omstandigheid dat belanghebbende in procedures over een reeks van andere
jaren waarin eveneens aan de orde was of de hem ter beschikking gestelde auto kwalificeert als een
bedrijfsauto die door aard of inrichting telkens in het ongelijk is gesteld, brengt niet mee dat het hem
niet meer vrij zou staan die vraag met betrekking tot een ander jaar –waarin hij opnieuw geconfronteerd is met een bijtelling wegens een voor privédoeleinden ter beschikking gestelde bedrijfsauto–
wederom aan de belastingrechter voor te leggen. Van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht
is dan ook geen sprake, waaraan niet afdoet dat de feiten die belanghebbende aan zijn standpunt ten
grondslag legt niet –of slechts in geringe mate– afwijken van hetgeen hij in eerdere procedures naar
voren heeft gebracht." Dit is een blote stelling en ons inziens geen motivering! Omdat het incidenteel
beroep van de inspecteur werd afgewezen, kreeg belanghebbende een proceskostenvergoeding van
€248, Hof Amsterdam 19 mei 2016, nr. 15/00783.
Gekker moet het niet worden! Wij hebben begrip voor de handelwijze van de inspecteur. De bestuursrechter is bevoegd een kennelijk onredelijk procederende burger in de kosten van de wederpartij
(lees: de fiscus) te veroordelen. Dat staat gewoon in de wet: artikel 8:75 Awb. De stelselmatige weigering van de bestuursrechter om van die bevoegdheid gebruik te maken, is contra legem.
De afgelopen jaren zijn de nodige procedures gevoerd in verband met de verlaging van het tarief van
de overdrachtsbelasting voor woningen. Geclaimd werd dat ook aankopen van voor 15 juni 2011, de
ingangsdatum van het verlaagde tarief, daarvoor in aanmerking zouden moeten komen. Geprocedeerd werd er tot de Hoge Raad. Vervolgens probeerde de gemachtigde nog zonder succes dwangsommen te claimen. Dat stuitte af op het ontbreken van een adequate ingebrekestelling. Zie HR 10
juni 2016, nr. 15/00425. De Hoge Raad wees op 10 juni 2016 28 arresten over de dwangsomregeling.
De betrokken gemachtigde had de (kansloze) procedures vermoedelijk niet gevoerd als hij een veroordeling tot vergoeding van proceskosten had geriskeerd.
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Ook in de volgende zaak ging het om een belanghebbende die met een tamelijk onzinnige stelling de
belastingrechter van zijn werk hield. Hij had bezwaar gemaakt tegen een aanmaning van de inspecteur om zijn aangifte IB in te dienen. Daarbij stelde hij de inspecteur in gebreke, omdat hem niet langer
uitstel werd verleend. Vanwege het uitblijven van een reactie claimde hij een dwangsom, die hem
werd geweigerd. In plaats van gewoon zijn aangifte in te dienen, maakte hij de gang naar de rechter.
Rechtbank Den Haag overtuigde de belanghebbende niet, zodat hij in hoger beroep zijn heil zocht
bij Hof Den Haag. Het al dan niet verlenen van uitstel tot het doen van aangifte is geen voor bezwaar
vatbare beschikking, zodat de dwangsomregeling reeds hierom niet aan de orde kan komen. Een kostenveroordeling kreeg ook deze persoon niet.
In de casus van Hof Amsterdam 7 juni 2016, nr. 15/00551 had een vrouw de rekening van haar echtscheidingsadvocaat door de bv laten betalen en de btw afgetrokken. Ook hier volgde geen kostenveroordeling.
De volgende zaak is ook niet gespeend van humor. De gemeente Hillegom heeft van iemand €4 aan
leges gevorderd voor zestien kopieën in het kader van een Wob-verzoek. De betrokkene heeft de
leges niet betaald. Hij is daarop aangemaand om het bedrag alsnog te betalen, waarbij €7 aan aanmaningskosten in rekening zijn gebracht. Hij stelt bij Rechtbank Den Haag en in hoger beroep bij Hof Den
Haag tevergeefs dat de aanmaningskosten ten onrechte in rekening zijn gebracht. U raadt het al: het
hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.
Zo wordt er ook geprocedeerd over het standpunt dat de betaling van IB als gift aftrekbaar is. Naar
verluidt is men zelfs doende hier een collectieve actie over te starten.
Het veroordelen van kennelijke querulanten tot vergoeding van proceskosten, is noodzakelijk om de
rechtspraak betaalbaar te houden. Procederen mag geen loterij zonder nieten zijn. Rechtsbescherming is een groot goed, maar het mag geen fetisj worden. Tot slot merk ik op dat het ronduit ergerlijk
is dat de fiscalist schaarse tijd moet besteden aan uitspraken die werkelijk nergens over gaan.
Henry Meijer/MFAS
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BEWIJS ONZAKELIJKE LENING
VERGT BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE
In de MKB-praktijk is het schering en inslag dat inspecteurs op basis van wijsheid achteraf concluderen tot een onzakelijke lening. Als motivatie wordt veelal volstaan met het ontbreken van zekerheden
en van een aflossingsschema. In de volgende procedure kreeg de inspecteur het lid op de neus.
In 2005 heeft belanghebbende in het kader van een overname samen met zijn mede middellijk aandeelhouder een achtergestelde lening verstrekt van €182.000 aan een holding waarvan hij middellijk
aandeelhouder was (rente 6%). Deze financiering was een eis van de bank, die voor de overname een
financiering van €500.000 had verstrekt (rente 2,75% met een opslag 1,3%). Belanghebbende heeft
de vordering in 2011 afgewaardeerd ten laste van het resultaat uit overige werkzaamheden. Volgens
de inspecteur is sprake van een onzakelijke lening. De inspecteur wijst ter onderbouwing van zijn
stelling (vooral) op het ontbreken van zekerheden en een aflossingsschema, de hoofdelijkheid en de
achterstelling van de lening. De rechtbank ziet de financiering door de aandeelhouders als onderdeel
van een packagedeal. Gelet hierop ligt in de financieringsconstellatie geen op voorhand als onzakelijk
te bestempelen rechtsverhouding besloten, aldus de rechtbank. Uit de bij de financiering overlegde
prognose blijkt dat aflossing en rentebetaling mogelijk zijn. In dit licht acht de rechtbank het niet
ondenkbaar dat een onafhankelijke derde, ondanks hetgeen de inspecteur heeft aangevoerd over de
vermogenspositie van de holding, de achterstelling en het ontbreken van zekerheden redelijkerwijs
kon menen dat er voldoende zekerheid bestond dat zij in staat zou zijn de lening terug te betalen. Het
tegendeel heeft verweerder in ieder geval niet aannemelijk gemaakt, Rechtbank Noord-Nederland 24
mei 2016, nr. 15/2893.
Wij denken dat de rechtbank qua motivering de plank misslaat. Niet beslissend is of een onafhankelijke kredietverstrekker kon menen dat terugbetaling te verwachten was. De rechtbank had moeten
toetsen of die kredietverstrekker dat tegen een niet winstafhankelijke rente zou willen doen. Als geen
terugbetaling te verwachten was, zou eerder tot een kapitaalstorting moeten worden geconcludeerd.
Bij een overname in het MKB bestaat het financieringspakket doorgaans uit normale bankfinanciering, mezzaninefinanciering (achtergesteld, geen zekerheden) en eigen vermogen. Stel dat in onderhavige casus de financiering van belanghebbende materieel als eigen vermogen fungeerde. De vermogensvergoeding bij eigen vermogen is in zakelijke verhoudingen winstafhankelijk. Een eigenvermogen
verschaffer wil ter compensatie van het risico delen in de upside. Een en ander vergt een bedrijfseconomische analyse, welke kennis bij de belastingrechter normaliter niet aanwezig is. Wellicht dat het
dienstig was geweest een getuige-deskundige op te roepen.
R.P.F.M. Hafkenscheid, T.P. Akyürek, S. Kraan en R. Sterk geven in WFR 2016/129 een bedrijfseconomische invulling aan het begrip 'onzakelijke lening'. Deze benadering werd tot dusver node gemist.
Inspecteurs komen vaak niet verder dan het ontbreken van een aflossingsschema en zekerheden, terwijl adviseurs daar doorgaans weinig concreets tegenover stellen. Voornoemde auteurs poneren dat
de mate van waarschijnlijkheid dat de schuldenaar zijn verplichtingen kan nakomen de maatstaf moet
zijn voor de beoordeling of een lening in wezen winstdelend is. De kans dat de debiteur aan de renteen aflossingsverplichtingen kan nakomen, is afhankelijk van de toekomstige winsten/kasstromen. Een
en ander zou door middel van scenario-analyse moeten worden bepaald.
De hamvraag is hoe die scenario's kunnen worden vastgesteld, alsmede de bijbehorende waarschijnlijkheid. Dat is de core business van zakelijke financiering. De ervaring leert dat naarmate banken
meer aandacht en tijd besteden aan de analyse van de ondernemer en zijn business plan, de debiteurenverliezen afnemen.
Onze inschatting is dat de bank bij een geschatte kans op default van 2,5% geen krediet verstrekt. Bij
verstrekkers van mezzaninefinancieringen zal dat percentage wellicht op 20% liggen, waarbij dan ook
rentevergoedingen in de range 10%-20% worden verlangd. De auteurs leggen de cesuur bij 50%. Een
citaat: "Naar onze mening impliceert de term “in wezen” dat de kans dat de rente- en aflossingsverplichting niet geheel zal worden betaald groter moet zijn dan de kans dat zulks wel kan." Gezien de
financieringspraktijk denken wij dat een veel lager percentage passend is.
Waar het om gaat is of een investeerder/belegger de kans op kapitaalverlies gecompenseerd wil zien
door een participatie in de upside. Een praktische manier om inhoud te geven aan het criterium van de
Hoge Raad is ons inziens aan te sluiten bij het eigen vermogen, dat als buffer fungeert om tegenslagen
op te vangen. Als er geen of nauwelijks eigen vermogen is, loopt de vreemd vermogen-verschaffer
een aanzienlijk risico op kapitaalverlies. In het MKB zal het eigen vermogen al snel 25 à 30% moeten
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zijn. De holding van vader die bij overname van de werkmaatschappij de holding van de zoon 95%
financiert met een lening, zal in die zienswijze de afwaardering van de vordering niet ten laste van de
winst kunnen brengen. Naarmate het risico van de betrokken onderneming hoger is, dient een hogere
buffer aanwezig te zijn. Zo dient een installatiebedrijf een hoger percentage aan eigen vermogen te
hebben dan een accountantskantoor. Scenario-analyse is wetenschappelijk de aangewezen benadering, maar in het MKB niet toepasbaar.

ERFPACHTCONSTRUCTIE TOCH NIET GESLAAGD
In het eerste Magazine van dit jaar verhaalden we van een ‘geslaagde erfpachtconstructie.’ De eerste
twee alinea’s luidden als volgt:
Jeanette Daelens is sinds 2005 weduwe. Zij is 66 jaar en heeft twee kinderen. Vijfentwintig jaar geleden heeft
zij met haar echtgenoot een villa gekocht. Deze is al geruime tijd hypotheekvrij. Jeanette geniet een weduwepensioen van €38.000. Het oudste kind, Charles, is als fiscalist-partner verbonden aan een middelgroot
accountantskantoor. Hij was het die met het idee kwam van een erfpachtconstructie. Hij had in september
2007 tijdens een cursus opgestoken dat hiermee een aardig fiscaal voordeel zou kunnen worden behaald.
Charles is een type aan wie tips en trucs zijn besteed. Hij probeert ze altijd meteen toe te passen op klanten. In
dit geval zag hij een besparingskans voor zijn moeder en, eerlijk is eerlijk, ook een beetje voor zichzelf.
Moeder vond het allemaal prima en ook zuslief vertrouwde blind op de expertise van Charles. Het idee was
dat moeder de ondergrond van haar woning voor €285.000 zou verkopen aan de kinderen onder voorbehoud
van een eeuwigdurend recht van erfpacht. De kinderen kregen een schuld aan moeder met een rente van
5%. Moeder ging een periodieke erfpachtcanon van €16.750 aan de kinderen betalen. In combinatie met
de vestiging van het erfpachtrecht werd een opstalrecht ten behoeve van moeder gevestigd. Daardoor bleef
voor moeder sprake van een eigen woning. Dat was belangrijk, omdat het de bedoeling was dat moeder de
erfpachtcanon af kon trekken. Dat gebeurde allemaal in 2007.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 augustus 2015, nr. 14/373 oordeelde in een soortgelijke zaak
positief. Er was tegen deze uitspraak echter hoger beroep ingesteld. In een andere zaak stelde Hof
Amsterdam de fiscus in het gelijk. In cassatie bevestigde de Hoge Raad dit oordeel. Het hof heeft onderzocht of een direct verband bestaat tussen de erfpachtcanon en de aankoop van de eigen woning.
Hiermee heeft het hof terecht tot uitdrukking gebracht dat de erfpachtcanon zozeer dient samen te
hangen met het behouden en kunnen blijven gebruiken van de eigen woning, dat gelijkstelling met de
rente met betrekking tot aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning gerechtvaardigd is.
Het hof heeft op goede gronden geconcludeerd dat dit niet het geval is. Het vermogen, dat is vrijgekomen als resultaat van het geheel van rechtshandelingen, is immers niet besteed aan het onderhoud
of een uitbreiding/verbetering van de reeds volledig in bezit van X zijnde woning, HR 8 juli 2016,
nr. 15/04315. De Hoge Raad haalt een streep door deze constructie. Het creëren van aftrekbare
erfpachtcanons via de overdracht van bij de belastingplichtige in bezit zijnde ondergrond is dus niet
(langer) effectief.

DISCOUNTED CASH FLOW BIJ ACTIVATRANSACTIES
De DCFM is gebaseerd op de veronderstelling van een aandelentransactie. Ook bij activatransacties is de methode toepasbaar. Denk bijvoorbeeld aan IB ondernemingen. Bij de overdracht van een
onderneming in een besloten vennootschap is de keuze om aandelen over te dragen of een activa-passivatransactie uit te voeren. Hoe kunt u de verschillen uitrekenen om een juiste keuze te maken voor
uw cliënt? Hoe berekent u de exacte waarde van het afschrijvingspotentieel op bijvoorbeeld goodwill,
de zogenoemde tax shield? Een valkuil hierbij is dat u vergeet dat deze waarde zelf ook weer tot de
goodwill behoort, waarover ten laste van de fiscale winst kan worden afgeschreven. Dit is een veel
gemaakte fout. Als u deze fout maakt, komt u uit op een te lage waarde en benadeelt u de cliënt-verkoper. Of zo u wilt, behaalt u een voordeel voor uw cliënt-koper.
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voorbeeld
De waardering van een accountantspraktijk is doorgaans gebaseerd op de veronderstelling van een activatransactie. Stel dat partijen de goodwill vaststellen op 0,75% van de (geschatte) omzet van 2016. Stel dat dit
bedrag uitkomt op €1.000.000. De koper kan de goodwill in 10 jaar afschrijven, wat hem bij 25% VPB een
jaarlijks besparing oplevert van €25.000.
Moet de waarde van dit besparingspotentieel nog bij de €1.000.000 worden opgeteld? Dat hangt af van de
wijze waarop de goodwill is berekend. Als daarvoor de DCFM is gehanteerd, moet dat inderdaad. Als de goodwill is berekend op basis van de gangbare omzetnormen, moet er van worden uitgegaan de waarde van de
fiscale besparing daarin is verdisconteerd. Bij een disconteringsvoet van 6% is de waarde van de onderhavige
tax shield €184.000. We hebben het dus over serieus geld.
Een complicatie is verder de vraag welke disconteringsvoet en welk belastingtarief u moet hanteren in
uw berekeningen. Het is zaak dat u een onderbouwde keuze maakt in het belang van uw cliënt. Ook bij
minder grote deals kan het verschil in de papieren lopen.
Dit is ingewikkelde materie. Daarom leek het ons goed hierover een cursus te organiseren. Deze
wordt gegeven op 12 oktober 2016, 10.00 - 17.30 uur te Soest. Meer info hierover vindt u op het
onderdeel cursussen van onze site, www.mfas.nl.
De activatransactie wijkt ook op andere punten af van de aandelentransactie. Zo kunnen de aan-en
verkoopkosten van een deelneming niet in aftrek worden gebracht, wat pleit voor een activadeal.
Denk verder aan de overdrachtsbelasting. Het aansturen op een activatransactie dan wel een aandelentransactie kan een tactische manoeuvre zijn in het kader van de onderhandelingen.
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AANDELENPLAN
VOOR PERSONEEL MET HEFBOOMWERKING
Een succesvol MKB-bedrijf wil haar personeel in de gelegenheid stellen aandelen in de werkmaatschappij te laten verwerven. Met de fiscus is een waardering overeengekomen op basis van 5x de
winst, wat uitkwam op €5.000 per aandeel. Per aandeel kan een dividend tegemoet worden gezien
van €1.000.
Nu is een investering van €5.000 voor veel personeelsleden niet haalbaar. Hiervoor is de volgende oplossing bedacht. De holding richt X bv op. X bv verwerft 20% van de aandelen in de werkmaatschappij.
Dit is het gedeelte dat voor het personeel is bestemd. De bank heeft zich bereid verklaard X bv voor
50% te financieren met een lening tegen een rente van 4%. Hierdoor kan het personeel voor €2.500
een aandeel in X bv krijgen, waarop het een dividend tegemoet kan zien van €1.000 minus €100 (rente) = €900. Een bijkomend voordeel is dat de rendementsverwachting stijgt van 20% tot 36%.
Het gewijzigde plan van aanpak wordt eerst weer met de fiscus besproken. De inspecteur in deze
fictieve casus stelt zich op het standpunt dat het aandeel in X bv geen €2.500 waard is, maar €3.600.
Hij houdt namelijk vast aan 5 x de winst en 5 x €900 = €3.600.
Welke denkfout maakt de inspecteur? U vindt ons antwoord op onze site, onderdeel Actueel.
Vindt u dit interessante materie? Overweeg dan deelname aan de uitgebreide cursus Ondernemingswaardering en transactiebegeleiding bedrijfsovernames (MKB), bestaande uit 6 middag/avondbijeenkomsten.

data

: 21 september, 5 oktober, 2 november, 16 november, 30 november en
14 december 2016
locatie
: Fletcher Hotel, Buizerdlaan 10, Nieuwegein
tijd
: 13.30 - 21.00 uur
prijs
: €2.500 excl. btw.
PE-punten : NBA, NOB en RB: 30
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