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MFAS 25 jaar
in gesprek met Henry Meijer
Begrip van de geschiedenis is noodzakelijk voor een goed begrip van het heden. 
25 Jaar geleden startten Henry Meijer en Trudie Hoffman met een nieuw concept voor de belas-
tingadviespraktijk. Vandaag de dag is MFAS een stevige partij in de markt voor fiscale informatie 
met veel klanten. Uit de belronde die MFAS in 2017 heeft gedaan, bleek dat die klanten zeer 
tevreden zijn. Het 25-jarig jubileum is een legitieme aanleiding om stil te staan bij het verleden.

In 1982 studeerde Henry af in de fiscale economie in Groningen en ging daar in september van 
dat jaar aan de slag als wetenschappelijk assistent. “Het was de bedoeling dat ik zou promove
ren op het fiscale winstbegrip. Vooruitlopend op de geplande dissertatie schreef ik het boek 
‘Uitstel van winstneming: een inventarisatie van de marge van goed koopmansgebruik’ en 
sloot de publicatie af met een checklist. Ik hoopte dat Kluwer deze praktische publicatie wilde 
uitgeven, maar kreeg daar nul op het rekest. Ook de contacten met het toenmalige Wolters 
Noordhoff leidden tot niets. Deze uitgever eiste dat het boek als studie materiaal zou worden 
voorgeschreven, maar daar was het niet voor geschreven. Uiteindelijk was het de kleine Bel
gische uitgeverij Maklu, die in 1986 bereid was het boek uit te geven. Zij ontbeerde echter de 
benodigde marketing kracht, zodat slechts enkele tientallen exemplaren werden verkocht. Van 
de royaltyopbrengst konden Trudie en ik precies éénmaal uit eten gaan.

In 1985 koos ik voor de adviespraktijk bij het toenmalige De Boer en van Keulen (thans PWC). 
Het belastingrecht is toch vooral een praktijkvak. Dat ik colleges had gegeven, scripties had be
geleid, artikelen en zelfs een heel boek had geschreven, bleek dan ook geen waarborg voor een 
soepele start van mijn carrière als belastingadviseur. Het vertalen van theoretische vondsten in 
door cliënten gewaardeerde adviezen, bleek van een geheel andere orde dan een artikel schrij
ven voor het WFR. Vennoot Gerrit de Boer wist mijn capaciteiten echter op waarde te schatten. 
In het kader van het genereren van werk droeg hij mij op een checklist te maken voor slapende 
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klantdossiers. Feitelijk is dat de start van MFAS geweest. Die checklist bleek een pro
baat hulpmiddel voor het genereren van werk. In eendrachtige samenwerking met de 
accountants werden cliënten uitgenodigd voor het presenteren van besparingsmoge
lijkheden. Daarbij moet je denken aan onderwerpen als de 9 x 100 guldenfeestdagen
vrijstelling in de loonbelasting, de holdingstructuur en het vermijden van vermogensbe
lasting door het creëren van een nulinkomen.

In 1988 stapte ik over naar Moret, Gudde Brinkman (thans EY) en werkte daar voor 
internationale cliënten met af en toe een uitstapje naar de nationale praktijk. De 
checklist had ik meegenomen. Tijdens de vennoten/medewerkersdag in 1989 gaf 
ik er een workshop over. De checklist werd opgenomen in de database van het bu
reau vaktechniek. Doordat ik werd gevraagd voor de periodieke vergaderingen van 
het bureau, kreeg ik een goed overzicht van de bijzondere zaken die in het hele land 
speelden. In 1990 heb ik bij een grote bank een project gedaan voor het ontwikkelen 
van een matrix voor het adviseren van cliënten. Eigenlijk betrof dat het koppelen van 
binnen die bank aanwezige kennis aan bankproducten en diensten. De hoofddirectie 
bleek er echter geen vervolg aan te willen geven.

Toen in 1993 mijn vennotenbenoeming werd uitgesteld, ontwikkelde zich bij mij het 
idee om op basis van mijn checklistconcept een adviessysteem te ontwikkelen. Ik 
dacht dat banken en verzekeraars daar wel in geïnteresseerd zouden zijn. In die tijd 
was de fiscaliteit namelijk erg belangrijk voor hun producten. Ook belastingadvieskan
toren zouden zich ervoor kunnen interesseren. Ik hoopte als consultant aan de slag 
te kunnen met het implementeren en customizen van mijn concept. Omdat ik geen 
ambities had om zelf uitgever te worden, benaderde ik Wolters Kluwer met het voor
stel om een handelseditie van het adviessysteem op de markt te brengen. Dat leidde 
in 1994 tot het losbladige Handboek Fiscale Planning, kort daarop gevolgd door de 
CDROM Fiscale Planning.
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Bij mijn afscheid wilde EY het adviessysteem afnemen. EY had zwaar geïnvesteerd in een 
geavanceerde database en de adviesteksten pasten daar heel goed in. Dat was natuurlijk geen 
verkeerd begin.
In 1994 zijn Trudie en ik op de zolderkamer met MFAS gestart. Er waren mensen die ons on
verantwoordelijk vonden: een gezin met 3 kleine kinderen, een minimaal eigen vermogen en 
geen van beiden een baan ernaast voor het geval dat het mis zou gaan. Gelukkig is Trudie 
meer van het avontuur dan van de financiële zekerheid. Zij heeft zich op de IT en kantooror
ganisatie geworpen. De kinderen hielpen af en toe mee met het intypen van adressen, want 
die hadden we natuurlijk ook nodig. Faxen deden we bij de plaatselijke supermarkt. Het feno
meen ‘elektronisch publiceren’ stond nog in zijn kinderschoenen. Wij hebben het meerdere 
ITbureaus gevraagd, maar geen van hen slaagde erin. Trudie heeft dit voor elkaar gekregen. In 
1995 werd het adviesprogramma uitgeleverd op floppy disks, naar keuze in DOS of Windows, 
in een standalone of netwerkversie. In 2000 gingen we over op cd’s. Klanten ontvingen eens 
per kwartaal een nieuwe schijf. Later gingen we over op cd’s met een update via het internet 
en inmiddels benadert men al heel wat jaren het programma uitsluitend via het internet. Onze 
rolverdeling is nog steeds hetzelfde gebleven.

In 1995 heb ik voor LegioLease FiscAlert opgezet. Dat betrof een adviesservi ce in combina
tie met een tijdschrift en bedoeld als marketinginstrument voor LegioLease. Het contract was 
lucratief. Uit onvrede heb ik dat in niettemin 1999 opgezegd. In datzelfde jaar besloten wij ook 
het contract met Wolters Kluwer te beëindigen en toch uitgevers van ons eigen product te 
worden. We maakten dat jaar een vliegende start. In de aanloop naar de Wet inkomstenbelas
ting 2001 was de belastingadviespraktijk naarstig op zoek naar nieuwe adviesconcepten. Eind 
1999 hadden 35 kantoren een abonnement. In 2000 waren dat er al meer dan 100.

Ons basisconcept was de database met adviesconcepten. Van checklist ging je naar de be
schrijving van het adviesconcept. Al snel bleek er behoefte aan Excelmodellen. Met het eerste 
model toonden we aan dat ook onder de Wet IB 2001 het lenen van de BV een gunstig scena
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rio was. Dit ondanks dat de rente niet meer aftrekbaar was. Als snel daarna kwamen de mo
dellen auto privé/zakelijk en bv ja/nee. In 1998 introduceerden we de eerste, primitieve versie 
van financiële planning. Inmiddels zitten we op zo’n 100 rekenmodellen. In die modellen zit 
veel kennis en voortschrijdend inzicht. Met de feedback van onze gebruikers kunnen wij onze 
rekenmodellen en teksten perfectioneren.
In 1998 begonnen we ook met cursussen. In die tijd bestond er voor belasting adviseurs nog 
geen PEverplichting. Men kwam echt op het onderwerp af. 
Succesnummers waren de cursussen over het beleggen door de dga en vastgoedmaatschap
pen. In 2002 startten wij de uitgebreide cursus Bedrijfsopvolging, fiscale planning, financiële 
planning. Deze hebben wij tot 2015 gedraaid. Onze cursussen zijn altijd praktijk gericht. Uiter
aard moet de theorie en de jurisprudentie worden behandeld, maar het einddoel is de adviseur 
te voorzien van kennis waarmee hij geld kan verdienen.

Mijn idee met MFAS was om de adviseur een hulpmiddel te verstrekken voor het proactief 
adviseren. Zo van “pak een dossier uit de kast en ga daarin op zoek naar adviesideeën”. MFAS 
wordt echter voornamelijk als naslagwerk gebruik en als database met praktijktools. In mijn 
missie ben ik in dat opzicht dus niet echt geslaagd. De meeste belastingadviseurs zitten tegen
woordig tot over hun oren in het werk. Ze weten heel goed dat ze meer werk zouden moeten 
maken van hun topcliënten. MFAS is daarvoor het aangewezen hulpmiddel. Aan goede voorne
mens is vaak geen gebrek. Zoals zo vaak is de praktijk harder dan de leer. Met MFAS kun je tijd 
besparen. Wellicht dat je deze tijd kunt gebruiken om voor de betere cliënten met iets nieuws 
te komen.

MFAS bestaat 25 jaar. De directeuren Henry en Trudie zijn 60 jaar. Vaak wordt hen gevraagd 
of zij MFAS niet gaan verkopen. “Alle grote uitgevers hebben al eens contact gezocht. Voorlo
pig hebben wij echter geen plannen om op hun avances in te gaan. Inmiddels hebben we een 
leuk klein team, met sinds 8 jaar Nanda Verhoeven als fiscalist en Jos van der Klugt bijna 2 jaar 
ter algemene ondersteuning. Daarnaast werken we prettig samen met veel externen. Ondanks 
onze geringe omvang slagen wij erin het niveau van ons product hoog te houden. We zullen de 
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komende jaren wel wat minder uren gaan maken en meer tijd nemen voor vakanties. U hoeft 
er niet bang voor te zijn dat MFAS op korte termijn een andere eigenaar krijgt met als mogelijk 
gevolg dat het product zijn unieke karakter verliest.

Wij hebben zin in ons jubileumcongres over het abbesluit op 7 maart 2019. We gaan dit con
gres een feestelijk tintje geven en hopen u daar te mogen verwelkomen.”
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prof. mr.dr. W. (Wouter) 
Burgerhart, hoogleraar fisca-
le aspecten van de notariële 
rechts praktijk Rijksuniversiteit 
Groningen en estate planner bij 
ScholsBurgerhartSchols

U weet toch dat MFAS een afkorting is, en waarvoor de letters MFAS staan? Ik wel, en ik denk 
dat in de afgekorte woorden de kracht van MFAS gelegen is. In de vele jaren dat ik Henry 
Meijer ken, met zijn programma vertrouwd ben geraakt en via de georganiseerde cursussen 
ook nog contact heb kunnen leggen met de gebruikers, is een duidelijk beeld van de MFASer 
ontstaan. Dit is een gedreven professional die het beste voor haar/zijn opdrachtgever wil en 
MFAS daarbij ziet als een belangrijk gereedschap. Hoewel de gebruikersgroep adviseurs uit 
verschillende beroepsgroepen kent, die hun praktijk op uiteenlopende wijzen voeren, biedt 
MFAS kennelijk voor iedereen toegevoegde waarde. Dus zowel voor de specialist als voor de 
breder georiënteerde adviseur, die overigens al snel een generalistisch specialist is. Hoe is dat 
mogelijk, heb ik me wel eens afgevraagd. Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Om 
er een paar te noemen. De actualiteit is enorm belangrijk, het niveau maar ook de breedte in 
de onderwerpen, en vooral de integratie van verschillende adviesitems. Laat men deze fac
toren op zich inwerken, dan openbaart zich de kracht van MFAS, namelijk een systeem dat 
‘denkt’ als een adviseur, niet in theoretische analyses maar in oplossingen, niet in platgetreden 
paden maar in nieuwe wegen, niet in ‘hoe het is’ maar in ‘hoe het moet’, maar altijd met res
pect voor de wet en de rechtsbronnen.

U en ik weten waarvoor MFAS staat, Meijer Faciliteert Alle Specialisten!

De kracht van MFAS
volgens Wouter Burgerhart



MFAS Magazine 1e kwartaal 2019  - 8

mr. dr. J. (Janet) Ganzeveld, 
zelfstandig gevestigd 
belastingadviseur en onafhan-
kelijk vaktechnisch adviseur te 
Amsterdam, extern fiscaal we-
tenschappelijk adviseur BDO

Al geruime tijd ben ik een van de redacteuren van de wekelijkse nieuwsbrief van MFAS en met 
plezier. Telkens ben ik weer onder de indruk van de diversiteit en creativiteit van de nieuwsi
tems. De kracht van de items zit niet zozeer in een uitgebreide wetenschappelijke verhande
ling, maar in een voor de adviespraktijk praktische insteek. De items zijn vaak prikkelend en 
ook al zal niet iedereen het altijd eens zijn met de uitwerking, ze zetten in elk geval aan tot na
denken. En dat is ook wat een belastingadviseur altijd zelf zal moeten blijven doen. En MFAS 
helpt daarbij al 25 jaar.

De kracht van MFAS
volgens Janet Ganzeveld
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drs. H. (Henk) Hoeve, 
belastingadviseur het 
Vosmanshuys Estate Planning 
BV, Deventer

Toen Henry begin jaren ’90 bij mij op kantoor kwam ik werkte toen nog bij KPMG Meijburg & 
Co en mij zijn losbladige handboek presenteerde, was ik niet direct enthousiast. Het handboek, 
onderverdeeld in een aantal hoofdstukken met concrete fiscale adviezen, leek mij “teveel ge
doe”, ik kon niet geloven dat het handboek echt actueel en diepgravend genoeg zou zijn, en ik 
zag mezelf bovendien niet maandelijks of zelfs wekelijks weer al die gewijzigde pagina’s ver
vangen, wat je toen ook al met de Mobachcursus en al die verrekte losbladige Vakstudiedelen 
moest doen. Enige tijd later kwam het internet op. En Henry, samen met zijn Trudie, bleken een 
ideaal koppel bij het gebruik maken van die ontwikkeling. Hij deed de vaktechnische inhoud, zij 
verzorgde de automatisering. De toegankelijkheid van de kennis en de dagelijkse bruikbaarheid 
daarvan werden op deze beide fronten in de loop van de jaren exponentieel verbeterd, tegelijk 
met een gestage verbreding van de fiscaaltechnische inhoud. Nu, anno 2019, is MFAS een kan
jer van een fiscale kennissite, die ook mij als belastingadviseur met meer dan 30 jaar ervaring, 
telkens weer versteld doet staan van enerzijds de diepgang en anderzijds de bewonderenswaar
dige kernachtigheid waarmee door MFAS complexe fiscale wettelijke systemen voor praktisch 
bruikbaar door adviseurs worden gemaakt, daarbij altijd gestoeld op de allerlaatste stand van 
de jurisprudentie. De veelheid aan praktische modelteksten en modelovereenkomsten, in com
binatie met de grote variëteit aan in de afgelopen jaren ontwikkelde inhoudelijk hoogstaande 
rekenmodellen, maakt van MFAS echt een uniek adviessysteem.

De kracht van MFAS
volgens Henk Hoeve
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Henri is opgeleid als registerac-
countant. Sinds 1998 werkt hij 
als zelfstandige en onafhankelijke 
“finance professional”. Hij is zeer 
deskundig op pensioengebied. 
Hij werkt met een door hemzelf 
ontwikkeld actuarieel programma 
in Excel.

De kracht van MFAS
volgens Henri Pellemans
De Excel rekenmodellen vormen een belangrijk onderdeel van MFAS. Met behulp van deze 
rekenmodellen kan de abonnee snel de gevolgen van financiële beslissingen in beeld brengen 
voor zijn of haar cliënt. Alle rekenmodellen worden voortdurend up to date gehouden. Een 
fraai voorbeeld is het rekenmodel “0312 Lijfrente”. Met dit model kan onder andere de jaar
ruimte en de reserveringsruimte voor de lijfrenteaftrek worden bepaald. Het model wordt elk 
jaar aangepast aan de nieuwste fiscale cijfers.

MFAS streeft er naar om vóór aanvang van of direct aan het begin van het nieuwe jaar het 
aangepaste model beschikbaar te stellen voor download. Dat valt niet altijd mee. Zo waren in 
het eindejaarsbericht 2019 van het Ministerie van Financiën, versie van dinsdag 18 december 
2018, geen cijfers opgenomen voor de lijfrenteaftrek. Dit is hersteld in de versie van vrijdag 
21 december 2018. In het weekend daaropvolgend is het MFAS rekenmodel aangepast voor 
belastingjaar 2019 en, na enige testprocedures, op <invullen> december 2018 op de website 
van MFAS geplaatst.

U zult vast weten dat de Belastingdienst een voortreffelijke online rekenhulp lijfrente heeft op 
haar website. De rekenhulp voor fiscaal jaar 2018 is echter pas online gezet op 10 september 
2018. Met MFAS hoeft u geen 9 maanden te wachten!
Wellicht weet u ook dat het hoge bedrag van de maximale reserveringsruimte van toepassing 
is indien men bij aanvang van het kalenderjaar 10 jaar of minder vóór de AOWleeftijd zit. Met 
“aanvang van het kalenderjaar” bedoelt de Belastingdienst 31 december van het voorafgaande 
kalenderjaar. En met AOWleeftijd wordt bedoeld de in het voorafgaande kalenderjaar geldende 
algemene (dus niet de persoonlijke) AOWleeftijd. Voor het hoge bedrag van de reserverings
ruimte 2019 dient men dus op 31 december 2018 tenminste 56 jaar oud te zijn (en niet 56 jaar 
en 4 maanden zoals vermeld in het eindejaarsbericht 2019 van Financiën). Uiteraard is dit in ons 
rekenmodel lijfrente 2019 verwerkt. Van MFAS mag u immers genadeloze precisie verwachten …
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Henk Scholman, 
DGA Tax Center

De kracht van MFAS
volgens Henk Scholman
De gebruikers van het eerste uur herinneren zich misschien nog de eerste papieren versie, 
toen nog genaamd Handboek Fiscale Planing (HFP) . Een donkerblauwe bewaarbox met twee 
ordners. Een klein ordnertje met daarin (losbladig) de diverse checklisten en een iets grotere 
ordner met toelichtingen (ook een losbladig systeem). Met de checklisten kon je mooi proac
tief aan de slag. Die bewaarbox heb ik trouwens nog steeds in mijn boekenkast staan. Hij krijgt 
zo langzamerhand antiquarische waarde.

Met de intrede van de digitale modellen kwamen ook de diverse Excel rekenmodellen. Voor 
eenvoudige juristen (zoals ondergetekende) die zelf met Excel hooguit een optelling konden 
maken, was dit een zeer welkom hulpmiddel. Met name het rekenmodel ruisende of geruisloze 
inbreng van een eenmanszaak in de BV was bij mij populair.
Het rekenmodel Auto van de zaak was en is bij mijn cliënten erg populair. Het is het enige mo
del dat ik te pas en onpas aan hen toestuur als weer eens de vraag kwam of de nieuwe auto nu 
wel of niet op de zaak moest komen. Cliënt kon er dan fijn zelf aan rekenen. Wat ik weer prima 
vond, want ik had/heb helemaal niets met auto’s en  ook niet met de vraag of deze wel of niet 
op de zaak moet. Behalve natuurlijk als ik zelf weer eens voor die keuze stond.
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Mark is een van de 
winnaars van de 
anekdotewedstrijd van 
afgelopen december

Japanse ceremonie
Mark Devilee
Een Japanse klant stuurt ons een mail met de mededeling dat een delegatie van het bedrijf op 
businesstrip gaat naar Europa. Nederland is één van de bestemmingen en dus het verzoek om 
een kennismakingslunch bij ons op kantoor te organiseren. Nu moet u weten, kennismakingen 
met Japanse klanten zijn bijzonder interessant. De Nederlandse rechttoerechtaan mentali
teit wijkt namelijk erg af van de haast ceremoniële procedure van Japanners bij een voorstel
ronde. 

Een dergelijke voorstelronde gaat als volgt. De Nederlandse fiscalisten gaan in een rijtje staan 
op functieniveau. Het is daarbij de bedoeling om het persoonlijke visitekaartje met twee han
den vast te houden, op ongeveer twintig centimeter van het lichaam. Vervolgens is het volgens 
Japans gebruik als teken van respect belangrijk het visitekaartje van de ander na de onderlinge 
ruil grondig, zeg 20 seconden, te bestuderen.
Als startende fiscalist is mijn plek aan het einde van het rijtje Nederlandse fiscalisten. Hier begint 
voor mij als groentje het ongemakkelijke deel. Het duurt even voordat ik aan de beurt ben om 
mijn visitekaartje te ruilen. Aan één blik heb ik dan eigenlijk meer dan voldoende. Het visitekaart
je dat ik in mijn hand heb gekregen bestaat namelijk enkel uit Japanse, voor mij onbegrijpelijke 
tekens. Ik probeer de 20 seconden toch vol te houden en het visitekaartje geïnteresseerd te 
blijven observeren. 

Dan wordt het voor mij nog ongemakkelijker. Ik sta oog in oog met een afgevaardigde van een 
Nederlands trustkantoor, die ook aanwezig is bij deze kennismaking. Kunt u het zich voorstel
len? Twee nuchtere Nederlandse jongens die klaarstaan om elkaars visitekaartje te bestuderen 
alsof hun leven ervan afhangt.
Het toppunt van dit kennismakingstafereel is dat ik deze jongen van het trustkantoor al jaren 
goed ken. Kort daarvoor had ik nog tegen hem gezaalvoetbald. Drie tegen één verloren, on
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terecht en met twee goals van hem. Na afloop hadden we al even vooruitgeblikt op deze be
spreking. ‘Goed bestuderen hè, die kaart.’ had hij gezegd. ‘Het draait allemaal om respect!’ En 
nu wisselen we dus als laatste in de rij onze visitekaartjes uit. Ik merk bij het uitwisselen ineens 
een glimlach op bij hem, die ik denk te kunnen plaatsen vanwege ons gezamenlijke verleden. 
Niets blijkt minder waar. Minuscuul, maar vlijmscherp staat het daar, rechtsboven op zijn visi
tekaartje: 31. En dan moet je nog 20 seconden ...
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Nanno is een van 
de winnaars van de 
anekdote-wedstrijd van 
afgelopen december

Double trouble
Nanno Winkel
Eind jaren 80 van de vorige eeuw had ik een klant met een detailhandel in elektronica onder
delen. De onderneming was gevestigd in een winkelstraat waar de sjeu een beetje af was en 
de resultaten lieten dan ook al jaren te wensen over. De ondernemer en zijn echtgenote moes
ten van een minimum inkomen rondkomen en iedere maand was het voor de vrouw des huizes 
een hele tour om de eindjes weer aan elkaar te knopen.
Toch had de winkel de warme belangstelling van de belastingdienst want op een gegeven 
moment lag er een blauwe enveloppe op de mat waarin een algeheel boekenonderzoek werd 
aangekondigd. En tijdens het eerste gesprek met de controleur werd ons medegedeeld dat 
er voor de winkel wekenlang een controlemedewerker gepost had die verdacht veel klanten 
met grote dozen de winkel uit had zien komen, dat kon niet worden gerijmd met de aangiften 
omzetbelasting waarop amper omzet werd aangegeven. Vandaar dat men besloten had om 
een onderzoek in te stellen. Gedurende het gesprek werden de duimschroeven met belastend 
fotomateriaal nog verder aangedraaid en bij mijn klant begon het klamme zweet uit te breken 
tot hij op een gegeven moment brak en met trillende stem zijn verhaald deed.

Vanaf 1985 had Nederland FilmNet, een abonneetelevisiezender waar je een decoder voor 
nodig had. Mijn klant vertelde dat het hem gelukt was om de decoder te hacken en na te 
maken zodat je niet aan een duur abonnement vast zat. Hij was er door mondopmond recla
me in geslaagd een levendige handel in deze illegale decoders op te zetten, van heinde en ver 
kwamen klanten naar zijn winkel om er eentje aan te schaffen. Hij verklaarde er in de loop der 
jaren zo’n duizend gemaakt te hebben en verkocht ze voor ƒ 150, per stuk. Hij vertelde ook 
dat hij hierover, gelet op het illegale karakter van deze handel, niets tegen zijn echtgenote had 
verteld en het geld voor haar verborgen had weten te houden.
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Voor de controleurs was de verzwegen omzet ad ƒ 150.000, een kleine jackpot en diverse 
naheffings en navorderingsaanslagen inclusief boetes en rente volgden waardoor mijn klant 
ook thuis met de billen bloot moest. De echtgenote was op zijn zachtst gezegd “not amused” 
toen ze zich realiseerde dat haar man een verborgen fortuin had verworven terwijl zij jaren lang 
geen cent te makken had en besloot direct een echtscheidingsadvocaat in de arm te nemen.
De winkel werd gesloten, de echtelijke woning noodgedwongen verkocht en mijn klant ver
dween uit beeld. Echter, zijn smeuïge verhaal wordt bij tijd en wijle opgerakeld ter opluistering 
van feestjes en borrels of ter “leringh ende vermaeck” van jonge startende ondernemers.



MFAS Magazine 1e kwartaal 2019  - 16

Domme vragen
bestaan niet
Op het Forum van onze website kunt u vragen voorleggen aan vakgenoten. Ook kunt u vragen 
naar ervaringen met de Belastingdienst. Dit onderdeel van onze website wordt door velen be-
zocht. U hoeft hiervoor geen betalende gebruiker van MFAS te zijn. Niet iedere bezoeker van 
het Forum durft echter vragen te stellen. Misschien is men bang dom te worden gevonden. 
Iemand die een domme vraag stelt is misschien voor heel eventjes dom. Maar iemand die nooit 
vragen stelt, blijft zijn hele leven dom. Bij het uitoefenen van het fiscale vak loop je onontkoom-
baar tegen vragen op. Als er geen collega beschikbaar is om mee te sparren, is het Forum een 
prima alternatief. Wij bespreken een aantal recent gestelde vragen.

Ondernemer laat kantoor bouwen dat hij deels zal verhuren
[vraag gesteld op 2 januari 2019]
IBondernemer beslist om een nieuw kantoorpand te bouwen. Deze zal voor twee derde ver
huurd worden aan derden (soortgelijke) ondernemers. De IBondernemer zal de bouw uitbe
steden aan een aannemer, maar zelf invulling geven aan wat en hoe er gebouwd wordt.
Kan hij het te verhuren deel direct vanaf aanvang als box 3vermogen aanmerken? Met ande
re woorden: is dat deel keuze vermogen of, aangezien de bouw onder zijn beheer plaatsvindt, 
onderdeel van zijn onderneming?
Sterker nog: zou dit deel ook als ‘belastbaar resultaat uit overige werkzaamheid’ van art 3.91 
lid 1 sub c Wet IB kunnen worden aangemerkt? Te weten, het rendabel maken van dit vermo
gensbestanddeel. Wanneer de bouw is afgerond en de langdurige verhuur zal starten, ver
schuift dit naar box 3, met als gevolg afrekening in box I over de eventuele meerwaarde.
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reactie redactie MFAS Magazine
ROW komt aan de orde als er door (voor)kennis of (eigen) werkzaamheden extra meerwaarde 
wordt gecreëerd. Hierbij kan ook worden gedacht aan het bewerkstelligen van een bestem
mingswijzing van de grond. De vraagstelling wijst daar ons inziens niet op. Ervan uitgaande dat 
de cliënt niet over bijzondere kwalificaties beschikt, waardoor zijn regie een meer dan normale 
waarde toevoegt, denken wij dat geen sprake is van ROW.
Ervan uitgaande dat het hier geen vastgoedbedrijf betreft, lijkt het ons verdedigbaar dat alleen 
het deel dat de cliënt zelf gaat gebruiken, tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend en 
de overige delen van begin af aan in box 3 worden verantwoord.
Van belang zou kunnen zijn de vraag of de te verhuren delen een eigen opgang krijgen. Als dat 
niet zo is, zou de fiscus daaraan een argument kunnen ontlenen dat deze delen verplicht on
dernemingsvermogen zijn. Een extra argument daarvoor zou kunnen zijn dat het soortgelijke 
ondernemers betreft.
Uiteraard moet er bij de splitsing een zuivere kostentoerekening plaatsvinden. De cliënt zou in 
de verleiding kunnen komen om te veel kosten aan de ondernemingssfeer toe te rekenen en 
te weinig aan box 3. Toerekening van kosten zou ons inziens moeten plaatsvinden naar rato 
van de nuttige vierkante meters. Ook de eventuele financiering zou naar rato van die vierkante 
meters moeten worden toegerekend.
De cliënt mag er ook voor kiezen om het hele pand tot het ondernemingsvermogen te reke
nen. Dat valt af te leiden uit HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2817. In die casus had een 
ondernemer een pand gekocht. Dat pand bestond uit een ruimte op de begane grond, twee 
woningen op de eerste en tweede verdieping en een zolderruimte op de derde verdieping. Ten 
tijde van de aankoop werd de begane grond als garage en opslagruimte gebruikt, terwijl de 
twee woningen plus de zolderruimte werden verhuurd. De ruimte op de begane grond ener
zijds en de twee woningen anderzijds hadden ieder hun eigen opgang. De onderneming ging 
de begane grond verbouwen tot horecapand. Het pand was aangekocht met de intentie op 
de begane grond een horecaonderneming te gaan drijven. Omdat het pand juridisch niet was 
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gesplitst, kon de belastingplichtige slechts het gehele pand kopen. Het motief van aankoop 
was gelegen in de ondernemingssfeer en het was niet mogelijk om alleen het horecadeel te 
kopen. Daarom was geen sprake van verplicht privévermogen voor woningen, maar van keuze
vermogen. Als de ondernemer waar de vraag betrekking op heeft een normale waardestijging 
verwacht, is een keuze van het te verhuren gedeelte voor box 3 voordeliger. Blijkbaar is dat 
ook de route waar de vragensteller voor wil gaan.

Dga wil voor 1 januari 2019 agiostorting doen in bv die onder STAK hangt
[vraag gesteld op 22 december 2018]
Een dga wenst nog voor het jaareinde agio te storten in zijn holding. De aandelen zijn gecerti
ficeerd. Tussen de dga en de bv zit dus een STAK. Loopt dit agio nu direct van certificaathou
der naar de holding of loopt dit agio via de STAK?

reactie redactie MFAS Magazine
De vraag leidde op het Forum tot een groot aantal reacties. Allereerst wijzen wij op een moge
lijke spraakverwarring. Agio is het surplus dat een aandeelhouder op aandelen stort boven hun 
nominale waarde. Hier lijkt het oogmerk van storting te zijn het verlagen van de box 3grond
slag zonder dat sprake is van uitgifte van aandelen. Feitelijk is dan sprake van een agiostorting 
op bestaande aandelen. In de fiscaliteit wordt dit ook wel inbreng van informeel kapitaal ge
noemd. Dat wil zeggen, een vermogensvergroting die voortvloeit uit een aandeelhoudersbe
voordeling zonder storting op aandelen. Deze vermogensvergroting is geen winst uit onderne
ming. Zij moet daarom bij de vermogensvergelijking worden geëlimineerd.

De gedachte van de vragensteller is vermoedelijk dat de dga eerst een storting in de STAK zou 
moeten doen, waarna deze de storting doorinbrengt in de bv. Als sprake zou zijn van uitgifte 
van aandelen door de bv, zou de STAK de verkrijger daarvan moeten zijn. Omdat hier geen 
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sprake is van uitgifte van aandelen, kan de dga zijn kennelijke doelstelling realiseren door 
rechtstreeks in de bv te storten. Om later te kunnen bewijzen dat de storting als aandeelhou
dersbevoordeling is bedoeld, is het raadzaam op de bankoverschrijving ‘informeel kapitaal’ te 
vermelden. Deze storting leidt automatisch tot stijging van de waarde van de certificaten.

Het is ons bekend dat in de praktijk er toch vaak een notaris wordt ingeschakeld, die een aan
deelhoudersbesluit tot agiostorting opstelt, waarbij dit via de STAK loopt. Volgens ons is dat 
dus niet echt nodig.

Wijziging winstverdeling in PH-structuur
[vraag gesteld op 27 december 2018]
De aandelen in Werkbv worden gehouden door twee PH's, waarvan de een een 65%belang 
en de ander een 35%belang heeft. De aandeelhouders zouden de stemverhouding en een 
eventueel verkoopresultaat op de werkBV in de genoemde verhouding willen laten, maar de 
jaarwinst 50%/50% willen verdelen. Zou je dat kunnen realiseren door de PH's hun participa
ties onder te laten brengen in een vof met voor de jaarwinst een verdeling 50%/50% en voor 
de liquidatiewinst 65%/35%?

reactie redactie MFAS Magazine
Een firma tussen de PH’s en de werkmaatschappij is een constructie om btwdruk op de ma
nagementfees te vermijden. Er wordt daarbij een fiscale eenheidbtw tussen de PH’s en de 
werkmaatschappij gevormd. De firma brengt de managementfees in rekening aan de werk
maatschappij en keert deze als winst uit aan de PH’s. De Belastingdienst gaat echter sinds eni
ge tijd niet meer met deze opzet akkoord en in het verleden verleende goedkeuringen worden 
ingetrokken. Zie MFAS ob502. Wellicht dat deze constructie de vragensteller op het idee van 
de firma heeft gebracht.
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De firma lijkt ons een omslachtige oplossing. Maar voor de hand zou liggen een aparte soort 
aandelen te creëren. Als je MvF 9 maart 2018, nr. 201827139 (het abbesluit) leest, zou een 
omzetting van gewone aandelen in soort aandelen tot een dividend kunnen leiden.
Uit de vraag wordt niet duidelijk wat het motief van de wijziging van de winstverdeling is. Wat 
wij ons kunnen voorstellen is dat de ene dga een grotere arbeidsprestatie levert dan de ande
re dga. Dat zou je ons inziens dan moeten regelen via een hogere managementfee. Wellicht 
dat de vragensteller dat niet wil vanwege een mogelijk effect op het in aanmerking te nemen 
gebruikelijk loon. In de praktijk wordt dit loon wel afgeleid van de managementfee, bijvoor
beeld 75%. Een hogere managementfee leidt in die benadering tot een hoger in aanmerking te 
nemen loon. Uit de jurisprudentie kan overigens worden afgeleid dat deze benadering is ach
terhaald. Ook als de dga in zijn PH een managementfee ontvangt, moet worden gekeken naar 
het loon van (meest) vergelijkbare dienstbetrekkingen.

Als een verschil in arbeidsprestatie niet het motief is, dan zou kunnen worden gedacht dat de 
ene dga bij wijze van schenking een voordeel wil toespelen aan de andere dga. De vraagstel
ling wijst daar niet op. Hoe het ook zij, wij denken dat de vof geen oplossing is.
Voor de passende oplossing en vaststelling van de gevolgen moet duidelijk zijn wat het motief 
is voor de gewenste wijziging.

Waardedruk zelfbewoning bij verkoop door bv
[vraag gesteld op 28 december 2018]
In het waardedrukbesluit is voor verplichte overgang van de woning van ondernemingsvermo
gen naar privévermogen een forfaitaire vermindering van 15% van de vrije waarde toegestaan. 
In geval van vrijwillige verkoop door de bv aan de dgabewoner is ook sprake van verkoop in 
bewoonde staat. Welk percentage waardedruk wegens zelfbewoning is daar zakelijk?
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Reactie redactie MFAS Magazine
Bij de onttrekking van een tot het ondernemingsvermogen behorend woonwerkpand is de 
bewoonde staat een omstandigheid die bij de waardebepaling in aanmerking moet worden 
genomen, HR 18 november 1959, BNB 1960/4. Hiervoor heeft het Ministerie van Financiën 
een besluit uitgevaardigd met een forfaitaire regeling. Het oude besluit voorzag in de meeste 
gevallen in een waardedruk van 35%. In de praktijk werd hier gebruik van gemaakt door op 
een gekunstelde manier een aftrekbaar vermogensverlies te creëren. Dat is de reden waarom 
in het nieuwe waardedrukbesluit van 20 juni 2018 (nr. 201881323) de toepasselijkheid van 
de forfaitaire regeling is beperkt tot een verplichte overgang. Daarnaast is het waardedrukper
centage teruggebracht tot 15%. Zoals de vragensteller al aangeeft, geldt de huidige forfaitaire 
regeling niet meer voor vrijwillige verkoop door de bv aan de dga.

Het voorgaande betekent niet dat in deze omstandigheid geen waardedruk kan worden toege
past. Alleen het forfait geldt niet. Aansluiting zou gezocht kunnen worden bij de ervaringsregel 
dat bij verkoop van woningen aan zittende huurders een korting van 10% wordt verleend.
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MFAS
Jubileumcongres aanmerkelijk belang en BOR
Bij de overdracht van familiebedrijven is het aanmerkelijk belang een majeur aandachtspunt. 
Hoe de aandelen te waarderen om een belaste schenking te voorkomen? Is de cumprefroute 
nog steeds begaanbaar, nu de fiscus hier moeilijk over doet? Hoe zorg je voor een fiscaal opti
male vererving? Hoe wikkel je bij echtscheiding het aandelenbezit zonder fiscale kleurscheu
ren af? Hier spelen zowel fiscale als civiele aspecten een rol. Tijdens het MFAS Jubileumcon
gres wordt u hierover bijgepraat. U krijgt inspiratie voor uw vermogende cliënten.

datum : 7 maart 2019
tijd : 10.0021.00 uur
locatie : Hotel De Wageningse Berg, Generaal Foulkesweg 96, Wageningen
PEpunten :  8 NBA, NOB en RB
prijs : 295 euro excl. btw
sprekers : Janet Ganzeveld, Henk Hoeve, Henry Meijer en Wouter Burgerhart
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programma
09.30 – 10.00 : ontvangst
10.00 – 10.15 : opening Henry Meijer
10.15 – 11.15 : Janet Ganzeveld, capita selecta ab: o.a. soortab, prefs, vervreemdings

begrip, schenking aandelen, aandelenruil en abverlies
11.15 – 11.30 : koffiepauze
11.30 – 12.30 : vervolg Janet Ganzeveld
12.30 – 13.30 : lunch
13.30 – 15.30 : Wouter Burgerhart, huwelijkse voorwaarden, beleggingsleer, echtscheiding, 

overlijden, legaat abaandelen
15.30 – 16.00  : pauze
16.00 – 18.00 : Henk Hoeve, hoe zorg je ervoor dat er geen BORvrijstelling verloren gaat, 

verwerking ablatentie, BOR en werknemers, capita selecta BOR
18.00 – 19.00 : diner
19.00 – 19.45 : vaktechnische quiz: 1 tegen 100
19.45 – 20.00 : koffiepauze
20.00 – 21.00 : Henry Meijer, (on)zakelijke toepassing cumprefs, vervroeging dividend i.v.m. 

verhoging box 2tarief, stand van zaken wegstrepen dgaschulden
21.00  : einde
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