
Magazine

I N H O U D
V I E R D E  K W A R T A A L  2 0 1 7

In gesprek met Mark Melzer van Heineken

Country by country reporting  
houdt ons van de straat

Country by country reporting 
houdt ons van de straat 

2

Oproep aan banken: box 3 
vermijdingsfonds  

10

Workshop dga-advies 
MFAS 

17

Aflossen hypotheek vanwege 
Hillen, ingewikkelder dan je 

denkt 
 

6
Een geschil over €1 

parkeerbelasting kost de 
gemeenschap €1.742 

 

11
Aandeelhouder komt goed 

weg met onttrekking vastgoed 
tegen een te lage waarde 

 

13

Het (nieuwe) 
huwelijksvermogensrecht 

voor de ondernemer en de dga 
 

15

Opleiding financiële planning, 
ook in 2018 

4

Kosten renteswap voor eigen-
woningschuld niet aftrekbaar  

8

Colofon 
 

18



2

M
FA

S 
M

ag
az

in
e,

 v
ie

rd
e 

kw
ar

ta
al

 2
01

7

C O U N T R Y  B Y  C O U N T R Y  R E P O R T I N G 
H O U D T  O N S  V A N  D E  S T R A AT

De OESO is een actie begonnen tegen internationale 
belastingontwijking. Het betreft het zogenoemde BEPS-actieplan. 
De afkorting staat voor Base Erosion and Profit Shifting. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is de transfer pricing. Er moet door 
de internationaal opererende concerns een masterfile worden 
opgesteld, waarin de transferpricingsystematiek voor het concern 
als geheel wordt beschreven. Daarnaast moeten local files worden 
opgesteld, waarin de transfer pricing van de lokale vestigingen 
wordt gedocumenteerd. Onderdeel drie is het ‘country-by-country 
reporting package’ (CbCR). Per land moeten jaarlijks zaken 
als omzet, kapitaal, winst, winstbelasting, aantal werknemers 
en aanwezige juridische entiteiten worden gerapporteerd. De 
idee achter CbCR is dat belastingdiensten daardoor efficiënter 
de risicoselectie voor verrekenprijzen kunnen uitvoeren. CbCR 
is verplicht bij geconsolideerde sales vanaf €750 miljoen. In 
Nederland zou het gaan om zo’n 150 concerns die onder deze 
verplichting vallen. 

Heineken is een van de concerns die in de prijzen valt. Wij praten 
met Mark Melzer (1969), director Global Tax Heineken. Mark is in 
1995 als fiscaal-econoom afgestudeerd aan de Erasmus Universi-
teit en begon zijn carrière bij EY Hij startte in 2003 bij Heineken. 

Wat deed Heineken voor de invoering van de CbCR aan transfer 
pricing?

Heineken is actief in 80 landen. Er zijn bij ons veel intercompa-
ny leveringen en diensten. We moeten uiteraard de juiste prijs 
bepalen voor deze intercompany transacties. Sinds jaar en dag 
hebben we daarom een transfer pricing policy. Dat is niet in de 
eerste plaats een fiscale aangelegenheid. Iedere concernmaat-
schappij heeft natuurlijk zijn eigen targets en wil een zakelijke 
prijs ontvangen voor zijn producten of diensten. Mijn verant-
woordelijkheid is de fiscaliteit. In vrijwel alle landen golden al 
documentatie-eisen, waarbij je de methode moet aangeven hoe 
je de interne verrekenprijzen vaststelt, vaak vergezeld van een 
benchmark-analyse. Om onzekerheid te voorkomen hebben 
we in sommige landen met de fiscale autoriteiten afspraken 

In gesprek met  
Mark Melzer 
van Heineken
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gemaakt over onze transfer pricing. De afgelopen jaren heb-
ben we onze transfer pricing documentatie aangepast aan de 
nieuwe BEPS regels. We hebben nu een master file en in alle 
landen local files. Wij doen veel zelf, maar met name bij het op-
stellen van de local files hebben we ook support gehad van een 
externe adviseur.

De CbCR brengt voor internationaal opererende ondernemingen 
behoorlijke kosten met zich mee. Tijdens de parlementaire 
behandeling in Nederland werden bedragen genoemd in de 
orde van €5.000 à €10.000. Dat lijkt ons aan de lage kant.

Inderdaad! De kosten zijn een veelvoud hiervan, met name in het 
eerste jaar waar je alle processen en systemen moet inrichten. 
We moeten de relevante informatie uit onze systemen halen 
en aanpassen aan de CbCR-definities, want die zijn niet gelijk 
aan de IFRS definities. Hier is ook support noodzakelijk vanuit 
de 80 landen. Daarnaast is het geen kwestie van eenvoudig-
weg uploaden van de informatie naar de belastingdienst. Hier is 
bijvoorbeeld weer aparte software voor nodig. Maar we zijn er 
bijna en zullen voor het einde van het jaar het materiaal aan de 
Nederlandse belastingdienst aanleveren. In de toekomst zal de 
rapportage minder tijd kosten. Wij leveren alle landenrapporten 
centraal aan, 80 stuks. De Nederlandse fiscus zal ze dan uit-
wisselen met de landen met wie Nederland uitwisselingsover-
eenkomsten heeft gesloten, dat betreft voor ons ongeveer 50 
landen. Omgekeerd ontvangt de Nederlandse fiscus de CbCR 
rapporten van buitenlandse concerns met een dochtermaat-

schappij in Nederland van de buitenlandse fiscus.

Denk je dat de kosten voor de ondernemingen opwegen tegen 
het nut voor de fiscale autoriteiten? Anders gezegd, vind je dat 
men doorschiet met de documentatie‐eisen op fiscaal gebied?

Vroeger golden natuurlijk ook al documentatie-eisen. Het ver-
schil is dat die eisen nu meer gestandaardiseerd zijn, met name 
de master file en local file. Compleet nieuw is de CbCR. De 
bedoeling van CbCR is dat de fiscale autoriteiten meer inzicht 
krijgen in de transfer pricing van internationale concerns en op 
basis daarvan risico analyses kunnen maken en prioriteiten kun-
nen stellen. Het zal moeten blijken of dit gaat werken. Ze krijgen 
een enorme berg informatie, vraag is hoe ze daarmee omgaan. 
Wij denken overigens niet dat CbCR bij Heineken tot belangrij-
ke correcties zal leiden. De transfer pricing van Heineken is in 
lijn met de BEPS uitgangspunten. Zo maken wij geen gebruik 
van tax havens voor tax planning.

Als Heineken belastingcontrole krijgt, krijgen de ambtenaren 
dan bier in plaats van koffie?

Ze komen regelmatig bij ons langs. Als ze willen, kunnen ze ons 
alcoholvrije bier Heineken 0.0. krijgen. Meestal is het toch kof-
fie. Onze relatie met de belastingdienst is goed. In het kader 
van horizontaal toezicht hebben wij een handhavingsconvenant 
gesloten. We overleggen regelmatig, onder andere over CbCR.
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O P L E I D I N G  F I N A N C I Ë L E  P L A N N I N G ,   
O O K  I N  2 0 1 8

In september zijn we met twee groepen gestart met de opleiding 
financiële planning. Het betreft een mini-opleiding van vijf 
middag/avondbijeenkomsten. Docenten zijn Bert Otten (financieel 
planner en programmeur van het MFAS rekenmodel Finplan) 
3 bijeenkomsten, Diana Dutilh (estate planner en financieel 
planner) 1 bijeenkomst en Henry Meijer (directeur MFAS/Meijer 
Fiscale Adviessystemen bv) 1 bijeenkomst. De deelnemers 
onderschrijven zonder uitzondering de noodzaak van het nieuwe 
business model voor het MKB-kantoor. Financiële planning biedt 
veel mogelijkheden tot advisering. Omdat je met de cliënt over 
persoonlijke dingen praat, is het ook bij uitstek geschikt voor het 
opbouwen van een langdurige relatie.

Het inventariseren van de financiën en het in kaart brengen 
van de toekomst vormt de basis voor de advisering. De prak-
tijk leert dat de gemiddelde MKB-klant niet bereid is voor een 
FP-rapport veel te betalen. De kunst is om in vervolg op het 
maken van de financiële prognose besparingsmogelijkheden 
uit te werken, zoals het oversluiten van de hypotheek. Dit is 
in circa 75% van de gevallen voordelig, aldus docent Bert Ot-
ten. Voor de wat oudere clientèle is het aflossen van de eigen-
woningschuld vaak voordelig. Dit met het oog op het reduce-
ren van box 3 en het vermijden van het eigenwoningforfait. 
Actualisering van deze planning is straks nodig vanwege de 
plannen van het nieuwe kabinet. Voor cliënten die in het ka-
der van estate planning willen schenken is het aardig om aan 

de hand van het financiële plan na te gaan of dit realistisch is.  
Voor dit soort advisering zijn de meeste cliënten bereid om nor-
male uurtarieven te betalen. 

Een financieel plan maakt veel duidelijk. Meten is weten. Veel 
MKB-ondernemers sparen te weinig voor de oude dag. Soms 
vertrouwen zij tegen beter weten in op een hoge opbrengst van 

Cursist Franklin Kloos “Niet blindvaren 
op de adviezen van banken”

FR
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de onderneming. Het komt ook voor dat cliënten zuiniger leven 
dan zij eigenlijk willen vanwege onzekerheid over de lengte van 
de financiële polsstok. Uit het financiële plan kan dan blijken 
dat extra uitgaven verantwoord zijn en dromen kunnen wor-
den verwezenlijkt. Voor cliënten op leeftijd blijkt niet zelden dat 
het liquide vermogen op enig moment zal zijn uitgeput en dat 
men vanaf dat moment zal zijn aangewezen op het opeten van 
de woning. Daar zijn dan verschillende oplossingen voor aan te 
reiken, zoals het zuiniger gaan leven of het aflossingsvrij maken 
van de hypotheek. Ook komt het voor dat mensen het prima 
vinden om op enig moment de woning in te ruilen voor een 
appartement of te gaan huren.

Franklin Kloos, eigenaar van Administratie en Belastingadvies-
bureau Peijs en Kloos BV te Bergen (NH), heeft mede voor deze 
opleiding gekozen omdat hij heeft ervaren dat de cursussen van 
MFAS praktijkgericht zijn. Hij wil voor zijn vermogende cliënten 
een grotere rol spelen in de advisering en niet blindvaren op 
de adviezen van banken. Tijdens de opleiding wordt de theorie 
op een praktische manier gepresenteerd en is er ook aandacht 
voor het werken met het FP-rekenmodel van MFAS. Dit zorgt 
ervoor dat u het geleerde onmiddellijk kunt toepassen. Natuur-
lijk bij voorkeur declarabel. Deze opleiding zullen we ook in 
2018 aanbieden. Mogelijk dat we dit regionaal gespreid zullen 
doen, zodat de reistijd beperkt blijft.
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AF LOS S EN  HYPOTHEEK  VANWEGE  H I L L EN ,   
I N G E W I K K E L D E R  D A N  J E  D E N K T

Veel mensen lossen tegenwoordig hun hypotheek af. De 
hypotheekrente is laag, zodat het fiscale voordeel minimaal 
is. Het spaargeld levert nauwelijks iets op en je betaalt er 
rendementsheffing over, die hoger is dan de rente. Bovendien 
vermijd je het eigenwoningforfait als je geen aftrek voor de woning 
meer hebt. Wetstechnisch zit het trouwens iets anders in elkaar. Je 
moet het eigenwoningforfait van meestal 0,75% gewoon invullen 
op de aangifte. Voor hetzelfde bedrag krijg je een aftrek ‘geringe 
eigenwoningschuld’. Per saldo 0.

MFAS heeft sinds jaar en dag een rekenmodel om uit te rekenen 
of het geheel of gedeeltelijk aflossen van de eigenwoningschuld 
voordelig is. Een van de invoervariabelen is het IB-tarief waarte-
gen je de rente aftrekt. Beter gezegd: het saldo van de rente en 
het eigenwoningforfait. De meeste gebruikers vullen  40,8% in 
(het tarief van de derde schijf) of 52% (het toptarief). Daar past 
een kanttekening bij. De renteaftrek vindt sowieso niet tegen 
52% plaats. In 2017 is die aftrek 50,5% en in 2018 volgens het 
Belastingplan 2018 49,95% (het toptarief wordt 51,95%). Dit ter-
wijl het eigenwoningforfait gewoon tegen het toptarief belast is. 
Vaak kan met een indicatie van het voordeel worden volstaan, 
zodat het prima is om met een geschat percentage te werken.

De partijen die het nieuwe kabinet gaan vormen, hebben 

aangegeven de Hillen-regeling gefaseerd af te zullen 

schaffen. Het eigenwoningforfait wordt verlaagd van 

0,75% tot 0,6%. De woningbezitters die vanwege de Hillen-

regeling hun hypotheeklening hebben afgelost, krijgen 

vanaf vermoedelijk 2019 weer het forfait aangerekend. 

Deze wijziging zal over een periode van 30 jaar geleidelijk 

worden ingevoerd. Deze uitfasering zal wel aanleiding 

geven tot verdere complicering van de belastingwet.
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Wat meestal wordt vergeten is dat het elimineren van de rente-
aftrek effect heeft op de algemene heffingskorting, die immers 
inkomensafhankelijk is. Minder renteaftrek betekent een hoger 
inkomen in box 1 en een lagere heffingskorting.

Voorbeeld

X heeft € 300.000 spaargeld in box 3. Hij heeft een woning 
met een WOZ-waarde van €400.000 en een hypotheek van 
€150.000 met een rente van 3%. Hij geniet een arbeidsinko-
men van €60.000. Het eigenwoningforfait bedraagt €3.000 en 

de renteaftrek €4.500. De aflossing van de hypotheek leidt tot 
een verhoging van het box 1-inkomen met €1.500. De alge-
mene heffingskorting gaat van €411 naar €339. De gebruiker 
van het rekenmodel 03-07 Hypotheek zal hier als IB-tarief voor 
de aftrekpost eigenwoning 40,8% invullen. Omdat het gemiste 
fiscale voordeel vanwege het effect op de algemene heffings-
korting hoger is, zou eigenlijk met een iets hoger tarief moeten 
worden gerekend. Om precies te zijn 45,6%. De liefhebber kan 
dit berekenen met ons model bruto netto. Hierbij kan ook nog 
het effect van het hogere verzamelinkomen op de eventuele 
toeslagen worden meegenomen.

Illustratie rekenmodel 03‐07 Hypotheek
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KOSTEN RENTESWAP VOOR E IGENWONINGSCHULD 
N I E T  A F T R E K B A A R

Vroeger was het gebruikelijk een langlopende ondernemings-
financiering met een vaste rente af te sluiten. In de jaren na de 
eeuwwisseling raakten financieringen met een variabele rente 
in zwang in combinatie met een renteswap. Door middel van de 
renteswap wordt de variabele rente geruild voor een vaste rente. 
Swappen is de Engelse term voor ruilen. Banken en hun cliënten 
hadden hier zo hun redenen voor. Bij stijging van de (variabele) 
rente, kreeg de swap waarde en kon men desgewenst het financiële 
instrument in klinkende munt omzetten.

In navolging van het hiervoor geschetste werden ook steeds 
vaker particuliere financieringen voor de eigen woning in com-
binatie met een renteswap afgesloten. Dit zag je nogal eens bij 
de cliënten die behoorden tot het private banking segment. Op 
zichzelf een prima advies. Daarmee bereik je nagenoeg hetzelf-
de als een lening met vaste rente. Toen de variabele rente daal-
de, moesten de swapbezitters over de brug komen. Sommigen 
verzoenden zich met de gedachte dat als zij de lening gewoon 
tegen een vaste rente hadden afgesloten, zij even slecht af wa-
ren geweest. Bij oversluiten hadden ze dan een enorme boete-
rente moeten betalen. In economische zin is zo’n swapbetaling 
gewoon rente.

In de belastingadviespraktijk rees de vraag of deze swapbetalin-
gen als (rente)kosten voor de financiering van de eigen woning 
konden worden aangemerkt. Strikt juridisch bekeken is geen 

sprake van financieringsrente. De swap is een contract, dat 
desgewenst los van de eigenwoningschuld met winst of verlies 
kan worden beëindigd. Economisch gezien is zeker sprake van 
rente. Aangezien in de fiscaliteit het wezen voor de schijn gaat, 
schroomden fiscalisten niet om de swapbetalingen in aftrek te 
brengen. In het kader van de fiscale winstberekening was het al 
jaren een uitgemaakte zaak dat een swap in combinatie met de 
daarmee samenhangende lening moest worden behandeld. Met 
andere woorden geen verlies in aanmerking nemen op de lening 
als er (ongerealiseerde) winst in de swap zit en vice versa.
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Deze fiscalisten werden geconfronteerd met het standpunt van 
de Belastingdienst dat de swap los moet worden gezien van 
de eigenwoningschuld. Lagere rechters kwamen niet met een 
eensluidend oordeel. Op 14 juli 2017 bevestigde de Hoge Raad 
het oordeel van de Belastingdienst. Ons hoogste rechtscollege 
maakte er weinig woorden aan vuil. De tekst en strekking van de 
wet bieden onvoldoende steun voor een benadering, waarbij de 
geldlening en de daarmee samenhangende swapovereenkom-
sten als één geheel kunnen worden beschouwd. In de berechte 
casus was de swap uitdrukkelijk in samenhang aangegaan met 
de financiering.

Ieder nadeel heb vaak ook z’n voordeel. Nu de Hoge Raad heeft 
beslist dat de swap los moeten worden gezien van de financie-

ring, kunt u uw vermogende cliënten adviseren om woninghy-
potheken met een vaste rente af te sluiten in combinatie met 
een swap, waarbij de vaste rente wordt geruild tegen een varia-
bele rente. Aangezien de vaste rente doorgaans hoger is dan de 
variabele rente, ontvangt zo’n swapbezitter periodiek het ver-
schil. De hoge vaste rente is dan aftrekbaar. In de ogen van de 
Hoge Raad valt de swap in box 3, zodat de daaruit ontvangen 
bedragen belastingvrij zijn. Het voelt niet goed, maar het is wel 
geldend recht. Voor de goede orde sluiten wij af met een waar-
schuwing. De swapovereenkomst kan ook met de eigen bv wor-
den afgesloten. Maar de baten vallen dan onder de zogenoemde 
terbeschikkingstellingsregeling (box 1).
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O P R O E P  A A N  B A N K E N :  
B O X  3  V E R M I J D I N G S F O N D S

Het seizoen voor het oprichten van spaar-bv’s en open fondsen voor 
gemene rekening is weer aangebroken. De peildatum van box 3 is 
nakende. Wat een gedoe allemaal! Cliënten worden opgezadeld 
met een vehikel waar ze zich niet comfortabel bij voelen. En dat 
allemaal om een foute heffing te vermijden. De door het nieuwe 
kabinet aangekondigde verruiming van de vrijstelling en verlaging 
van het forfaitaire rendement zal enig soelaas bieden, maar al te 
veel moet men hier niet van verwachten. 

Daarom doen wij een oproep aan banken voor het oprichten van 
een ‘box 3 vermijdingsfonds’. Daarbij krijgt iedere participant/
spaarder zijn eigen soortaandelen. Soortaandelen leiden tot een 
aanmerkelijk belang en dat is precies wat je wilt om uit box 3 te 
blijven. Hoe ingewikkeld kan dit zijn! Hoe fantastisch zou deze 
service aan de Nederlandse spaarder zijn! Gezien de huidige 
spaarrente denken wij dat spaarders geen moeite hebben met 
een rendement van 0. Men moet de spaarder wel wijzen op de 
anti-boxhopping bepaling. Ter vermijding van box 3 moet de 
aanmerkelijk belanghouder het desbetreffende vermogen namelijk 
minimaal zes maanden in box 2 laten. Voor de bank prettig om te 
weten dat dit vermogen niet te snel zal weglopen. 
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EEN GESCHIL  OVER  €1  PARKEERBELAST ING 
K O S T  D E  G E M E E N S C H A P  € 1 . 7 4 2

Steeds meer adviseurs hanteren het scoren van dwangsommen 
en proceskostenvergoedingen als business model. Dit zien 
we al enige tijd op grote schaal bij de zogenoemde WOZ-
bezwaarfabrieken. Maar de laatste tijd komen we in deze sfeer 
ook steeds meer uitspraken tegen over parkeerbelastingen. De 
daarmee belaste ambtenaren laten nogal eens steken vallen op 
formeel gebied, zodat succes geen zeldzaamheid is. De procedures 
gaan vaak over niet meer dan enkele tientjes. De dwangsommen 
en proceskostenvergoedingen plegen dan een veelvoud hiervan 
te bedragen. Een aardige illustratie hiervan is een recente 
uitspraak van Hof Den Haag (1 augustus 2017, 17/00249, 
ECLI:NL:GHDHA:2017:2211). 

X heeft op 13 mei 2016 in Zoetermeer parkeerbelasting voldaan 
over een periode van 10.42 uur tot 11.24 uur. Dit bleek door 
hem te zuinig ingeschat. Toen om 11.36 uur een controle plaats-
vond, stond de auto er nog. Aan belanghebbende is hierop een 
naheffingsaanslag in de parkeerbelasting opgelegd ten bedrage 
van €61,45. Dit bedrag was opgebouwd uit €1,45 belasting en 
€60 kosten van de naheffingsaanslag. De naheffingsaanslag is 
opgelegd voor het uur, voorafgaande aan de constatering van 
het parkeren door de parkeercontroleurs. X heeft de over het 
uur vóór de constatering verschuldigde parkeerbelasting echter 
wel (gedeeltelijk) betaald. Hij heeft namelijk voor de periode van 
10.42 uur tot 11.24 uur een bedrag van €1 aan parkeerbelasting 
voldaan. Een kopie van het parkeerkaartje behoort tot de stuk-

ken van het geding. Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat 
slechts €0,45 kan worden nageheven (€1,45 - €1) en niet €1,45. 
Op grond van het bepaalde in artikel 20 AWR kan alleen de be-
lasting worden nageheven die te weinig is betaald. Dit wordt 
in hoger beroep door Hof Den Haag bevestigd. De rechtbank 
kent een proceskostenvergoeding toe van €992 alsmede van 
het griffierecht ad €46. 
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In hoger beroep bij het hof gaat het alleen nog over de proces-
kostenvergoeding. Belanghebbende verwijt de heffingsambte-
naar onrechtmatigheid, wat hij ontkent. Het hof is het met be-
langhebbende eens. Het moet de parkeercontroleurs duidelijk 
zijn geweest dat voor een deel van de parkeerduur waarvoor 
zij een naheffingsaanslag oplegden, al parkeerbelasting was vol-
daan. Ook de heffingsambtenaar moet dit, mede gelet op zijn 
hiervoor vermelde verklaring ter zitting, hebben begrepen. Door 
niettemin in bezwaar en beroep de in zoverre met artikel 20 
AWR strijdige belastingaanslag te handhaven, heeft hij onrecht-
matig gehandeld. De toekenning door de rechtbank van de pro-
ceskostenvergoeding is terecht.

Besef dat over het geringe primaire belang van 1 euro een be-
zwaarfase bij de gemeente is doorlopen, een procedure bij de 
rechtbank en vervolgens bij het hof. Stel dat hiermee in totaal 

10 uren van ambtenaren en rechters zijn gemoeid en dat deze 
uren gemiddeld €75 kosten, dan is de strop voor de gemeen-
schap van de onderhavige marginale fout door de parkeercon-
troleurs €750 + €46 + €992 = €1.786. Zijn wij nou gek of ... 
Deze kosten hadden vermeden of in elk geval beperkt kunnen 
worden als de ambtenaar zijn fout had toegegeven en het be-
zwaar had gehonoreerd. Maar ook de belanghebbende valt wat 
te verwijten. Natuurlijk moeten fouten van ambtenaren aan de 
rechter kunnen worden voorgelegd. Maar het bezwaar maken 
tegen en/of procederen over bagatelzaken is gewoon onrede-
lijk. Als steeds meer mensen er een sport of business van maken 
om de onderhavige vergoedingen te scoren, is ingrijpen door de 
wetgever onontkoombaar.
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AANDEELHOUDER KOMT GOED WEG MET ONTTREKKING 
VASTGOED TEGEN EEN TE LAGE WAARDE

Het komt regelmatig voor dat een dga vastgoed in zijn bv heeft 
waarop hij een aanzienlijke vermogenswinst denkt te kunnen 
behalen. Te denken valt aan grond die ‘warm’ zal worden. Een voor 
de hand liggende fiscale planning is om het vastgoed tijdig naar 
privé over te hevelen om deze winst onbelast te kunnen toucheren. 
Dit is toegestaan. Maar bij de overgang naar privé moet wel een 
zakelijke prijs worden gehanteerd. Een reëel uitzicht op winst heeft 
gevolgen voor de waarde. Als men dit aspect niet meeneemt in 
de prijs, is sprake van een verkapt dividend. Maar als dit aspect 
wel wordt meegenomen, biedt de overheveling naar privé niet 
het gewenste fiscale voordeel. In dit spanningsveld is het voor 
de adviseur niet altijd eenvoudig zijn rug recht te houden. In de 
onderstaande casus ging het over de vraag of het handelen van de 
dga reden is voor een vergrijpboete.

X bv had in 2005 onroerende zaken aan haar middellijke aan-
deelhoudsters verkocht. Deze aandeelhouders waren X en haar 
zus. De verkoopprijs was gelijk aan de waarde waar de inspec-
teur zich in 2002 akkoord mee had verklaard. De WOZ-waarde 
per waardepeildatum 1 januari 2005 lag 57% hoger. De inspec-
teur stelde een uitdeling, daarbij uitgaande van een waarde van 
€1.500.000, mede vanwege een te verwachten bestemmings-
wijziging tot wonen. Hof Den Haag bevestigt in hoger beroep 
het oordeel van de rechtbank dat de helft van het verschil tussen 
de waarde van de onroerende zaken op 30 december 2005 van 

€555.000 en de verkoopprijs van €316.285 als dividend tot het 
belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang bij X en haar zuster 
moet worden gerekend. Voormelde waarde was in een eerdere 
VPB-procedure door de rechter ‘in goede justitie’ vastgesteld.

Het hof overweegt dat belanghebbende en de vennootschap 
zich ervan bewust moeten zijn geweest dat de werkelijke waar-
de van de onttrokken zaken aanmerkelijk hoger lag dan de ver-
koopprijs. De inspecteur had een vergrijpboete van 50% opge-
legd. De vergrijpboete is volgens het hof echter ten onrechte 
opgelegd. Niet aannemelijk is dat belanghebbende zich ervan 
bewust was, althans had moeten zijn, dat zij, door te handelen 
zoals zij heeft gehandeld, bewerkstelligde dan wel de aanmerke-
lijke kans aanvaardde, dat (aanvankelijk) te weinig belasting werd 
geheven. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat belanghebbende 
een in laakbaarheid aan opzet grenzende grove nalatigheid kan 
worden verweten. Aangezien belanghebbende haar adviseur 
voor voldoende deskundig mocht houden, is er geen aanleiding 
tot het stellen van de eis dat belanghebbende zich zelf in de 
relevante fiscale aspecten van de overdracht van de onroerende 
zaken in 2005 had moeten verdiepen. Indien belanghebbende 
zich desalniettemin wel in de fiscale aspecten van de  over-
dracht heeft verdiept, brengt dat feit niet met zich mee dat zij 
gehouden was om te controleren of haar belastingadviseur in 
de door hem opgemaakte aangifte de in het onderhavige geval 
toepasselijke belastingregelingen juist heeft toegepast. Hoewel 
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aannemelijk is dat belanghebbende wist, althans redelijkerwijs 
kon weten, dat zij de onroerende zaken in 2005 van de ven-
nootschap kocht voor een prijs die substantieel lager was dan 
de waarde van de onroerende zaken, rechtvaardigt dat niet de 
conclusie dat zij, doordat met deze omstandigheid in de aangifte 
geen rekening is gehouden, ter zake zelf opzettelijk of grofschul-
dig heeft gehandeld, Hof Den Haag 17 mei 2017, nr. 16/00292 
en 16/00296. 

Een opmerkelijk aspect van dit geschil is het enorme verschil 
in waardering door de belanghebbende, de inspecteur en de 
WOZ. De waardevaststelling door de rechtbank in de eerdere 
procedure komt op ons over als een erg soepele slag in de lucht 
(in goede justitie). Wij vinden deze uitspraak van de meervou-
dige kamer ook vanuit strafrechtelijke optiek opmerkelijk. Het 
onttrekken van activa aan de bv tegen een te lage waarde is 

met deze rechtspraak een loterij zonder nieten. Wij denken dat 
een belastingadviseur van voldoende niveau bij de indiening 
van de aangifte IB en/of VPB niet akkoord zou gaan met een 
overdrachtswaarde die substantieel lager ligt dan de werkelijke 
waarde. Je zou daarom kunnen stellen dat deze uitspraak belas-
tingplichtigen bevoordeelt die gebruik maken van adviseurs van 
onvoldoende niveau. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 
En dan de eigen verantwoordelijkheid van de belastingplichti-
ge. De belastingrechter zou moeten weten, dat het motief voor 
het door een aandeelhouder-natuurlijk persoon onttrekken van 
vastgoed aan een bv met een zeer grote waarschijnlijkheid is 
gelegen in de wens een onbelaste vermogenswinst in box 3 te 
behalen. De aanwezigheid van strafrechtelijke waarborgen voor 
belastingplichtige is zonder meer een groot goed. Wij vinden 
dat deze waarborgen te ver zijn doorgeschoten en een klap in 
het gezicht van bonafide belastingplichtigen en adviseurs zijn. 
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HET (NIEUWE) HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 
VOOR DE ONDERNEMER EN DE DGA

Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht 
in werking.

Het nieuwe recht bevat ook bepalingen die werken voor be-
staande huwelijken. Daarom moeten ook bestaande huwelijkse 
voorwaarden onder de loep worden genomen.

De algemene regel is dat voorhuwelijksvermogen privé blijft. 
Maar bij echtscheiding moet men dit wel bewijzen. Daarom 
zullen veel ondernemers en dga’s kiezen voor huwelijkse voor-
waarden zonder boedelmening.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat als de ondernemer/dga failliet 
gaat, het vermogen van de echtgeno(o)(t)(e) intact blijft?

Hoe werkt het bij echtscheiding als een van de partners de 
€100.000 heeft ontvangen?

Puzzelen met uitsluitings- en insluitingsclausules met het oog 
op een optimale estate planning.

Met een (ongelijkmatige) (beperkte) boedelmenging kan een 
vermogensovergang van de ene naar de andere partner worden 
bereikt. Ligt hier een belaste schenking in besloten? In Overige 
Fiscale Maatregelen 2018 wordt hier een regeling voor getrof-
fen. Deze regeling biedt tal van adviesmogelijkheden.

Het belang van het huwelijksvermogensrecht voor de BOR kan 
moeilijk worden overschat.

Docent Wouter Burgerhart is bijzonder hoogleraar fiscale aspecten 
van de notariële rechtspraktijk aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Daarnaast is hij als partner van ScholsBurgerhartSchols te Nijmegen 
en van BurgerhartVosmanshuys BV te Schalkhaar actief in
de adviespraktijk.

W
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Het (nieuwe) huwelijksvermogensrecht 
voor de ondernemer en de dga

22 november 2017

DATUM

15.00 – 21.30 uur

TIJD

Fletcher Hotel Amersfoort

LOCATIE

prof. mr.dr. W. (Wouter) Burgerhart

DOCENT

395 euro excl. btw voor personen met een account op MFAS 
445 euro excl. btw voor anderen

PRIJS

PE‐punten 
NOB 5, RB 5 (fiscaal 2, algemeen 3)

Aanmelden 
U kunt zich tot 14 november voor deze cursus opgeven op www.mfas.nl, 
onderdeel cursussen.  
 
Tot uiterlijk 14 november a.s. is het mogelijk om gratis te annuleren. Daarna 
brengen wij u het volledige cursusbedrag in rekening.
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W O R K S H O P  D G A - A D V I E S 
M FA S

MFAS is zowel een vaktechnisch als een commercieel hulpmiddel. 
Wilt u er eens vrijblijvend kennis mee maken? Volg dan op 11 of 12 
december de workshop dga-advies te Soest. Deelname kost 150 
euro en kwalificeert voor PE-punten. Tijdens de workshop werkt 
u op een door u zelf mee te nemen laptop. U ontvangt tijdelijke
inloggegevens.

Welke opdrachten kunt u verwachten?
• Een dga wil vanuit zijn bv 220.000 euro lenen aan zijn

oudste zoon voor de aanschaf van een woning. Deze
lening wordt annuïtair in 30 jaar afgelost (rente van 4,5%).
Zoek hiervoor het rekenmodel en de modelovereenkomst.
Hoeveel bedraagt de netto woonlast (WOZ-waarde
200.000 euro, IB-tarief 40,8%). En hoeveel als vader het
bedrag van de jaarlijkse schenkvrijstelling schenkt? Kan
de dga de verstrekking het beste door de bv laten doen of
vanuit privé?

• Dga X verkoopt zijn 100% aandelenpakket in bv X. Zijn
verkrijgingsprijs bedraagt 31.500 euro. De tegenprestatie
bestaat uit 40.000 euro in contanten en een earn out van
20% van het bedrijfsresultaat van bv X gedurende 5 jaar.
Een register valuator heeft de earn out op 90.000 euro
gewaardeerd. Hoe verloopt de heffing ter zake van het
aanmerkelijk belang?

• Een dga rijdt 12 maanden in een BMW. Met het
rekenmodel 02-01 Auto berekent u het voordeel van
het naar privé halen. Ook wordt ingegaan op de btw-
opportunity van een onzakelijke prijs.

• Een dga van 57 jaar heeft een pensioen in eigen beheer
met een fiscale waarde van 390.414 euro. Met het
rekenmodel 01-25 berekent u het optimale uitfaseer-
scenario.

• Zoonlief krijgt na juridische afsplitsing 50% van de
aandelen in een actieve holding geschonken. Met het
rekenmodel 01-22 Doorschuiving ab bepaalt u de ab-
gevolgen en berekent u de schenkbelasting.

• Met het rekenmodel 03-04 maakt u een
vermogensplanning voor een 49-jarige dga met de
gebruikelijke r/c, hypotheek van de bv en pensioen in eigen
beheer.

Aanmelden kan tot 5 december 2017 op 
www.mfas.nl – onderdeel cursussen 
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WWW.MFAS.NL

V O O R  M E E R  I N F O R M A T I E

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 

BIC: ABNANL2A

T: 071 5190064  
E: info@mfas.nl

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.


