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Beleggen via stapelconstructie
fiscaal interessant voor de dga
In gesprek met Joop Witteveen,
beheerder van het beleggingsfonds
Kempen Oranje Participaties

BELEGGEN VIA STAPELCONSTRUCTIE
FISCAAL INTERESSANT VOOR DE DGA
De dga met overtollige liquiditeiten in zijn bv zou kunnen kiezen voor het beleggen in aandelen. De vraag rijst dan of hij dit het beste in privé kan doen of in de bv. Bij het beleggen in privé
zijn de te ontvangen dividenden en de te behalen koerswinsten feitelijk fiscaal vrij (box 3).
Bij het beleggen in de bv is het beleggingsresultaat belast met 20% of 25% VPB. Of men zou
moeten kiezen voor een beleggingsvorm waarbij de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.
Daarover praten wij met Joop Witteveen, beheerder van het beleggingsfonds Kempen Oranje
Participaties. Het fonds belegt in pakketten van minimaal 5%, zodat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Via een zogenoemde stapelconstructie kunnen dga’s vanaf € 1 miljoen
met toepassing van de deelnemingsvrijstelling participeren. Het fonds behaalde in 2017 een
rendement van maar liefst 42,3%. Sinds de oprichting in 1992 was het rendement op jaarbasis
14,2%. Een uitstekend rendement op lange termijn dus.
Over dividend en koerswinst is hierbij geen VPB verschuldigd. Het kan interessant zijn om uw
cliënten op deze mogelijkheid te wijzen. Uiteraard moet u als accountant of fiscalist geen beleggingsadvies geven. Wij zien dit meer als structuuradvies. De structuur is vergelijkbaar met
de VBI, maar dan zonder de daarvoor geldende beperkingen (o.m. geen afrekenplicht en geen
fictief rendement). MFAS promoot sinds jaar en dag het via een stapelconstructie beleggen met
deelnemingsvrijstelling. Al in 2002 organiseerden wij hierover met Kempen een bijeenkomst
voor onze relaties. Op 14 februari 2018, bent u van 15.30 tot 17.30 uur wederom welkom voor
fiscale en beleggingsinformatie over de stapelaarconstructie van Kempen Oranje Participaties.

Wij streven naar deelnemingen die wij ten minste 3-5 jaar kunnen aanhouden en idealiter voor
de zeer lange termijn. Wij zorgen voor een evenwichtige, gespreide portefeuille met belangen
tot zo’n 10% (in de portefeuille), dat is belangrijk voor de langetermijnbelegger. Dat betekent
dat bij een aanzienlijke koersstijging het belang teruggebracht wordt tot een evenwichtig belang. Een voorbeeld is BESI waarvan de koers vorig jaar meer dan verdubbeld is. In principe beleggen wij voor de lange termijn, maar wij nemen afscheid als dat geboden is.
Soms wordt ons gevraagd waarom de grootbanken ons succesvolle model niet kopiëren. Zij missen daarvoor de expertise. Wij hebben de small-cap expertise in 25 jaar opgebouwd en hebben
een groot aantal specialisten. Wij kennen die wereld op ons duimpje.

TEAM KEMPEN & CO.

Jullie koersen op de deelnemingsvrijstelling. Dat brengt natuurlijk wel beperkingen met zich mee.
De deelnemingsvrijstelling is van toepassing bij een belang van 5% of meer. Sinds 2007 geldt dat
ook voor buitenlandse bedrijven (of aandelen). Je kunt meestal niet in één keer zo’n belang kopen. Dat gaat geleidelijk, waardoor je enige tijd geen deelnemingsvrijstelling in de opbouwfase
hebt. Een voorbeeld is het Engelse Coats (producent van draad en garens). In de opbouw naar
5% is de koers sinds medio 2016 opgelopen van 30 tot 50 pence, wij hebben gekocht op een
gemiddelde koers van 42 pence. Hierdoor hebben we belaste winst, maar het is een uitstekende
beleggingsbeslissing geweest, de koers staat nu op ruim 88 pence. Van deze winst kunnen wij
onder meer onze beheerkosten aftrekken. Dan heb je ook nog verliescompensatie. Hierdoor
is onze VPB-druk minimaal. Bij het geleidelijk afbouwen van een belang maken we gebruik van
de aflopende deelnemingsvrijstelling. Zak je onder de 5%, dan heb je nog drie jaar recht op de
deelnemingsvrijstelling.
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Hoe zou je jullie beleggingsvisie kunnen samenvatten?
Wij selecteren kleine beursgenoteerde ondernemingen met een goede cashflow op de lange termijn. Bij voorkeur zijn dat ondernemingen die met een leidende positie op een nichemarkt actief zijn en daardoor een meer dan gemiddeld rendement behalen. Verder letten wij op de juiste
strategische visie van het management. Met name of het voldoende focus heeft en de behaalde
winsten op een goede manier herinvesteert. Dit zijn bedrijven met een hoge kwaliteit die door de
cyclus heen sterker worden en vaak meer groeien. Ook zien we dat deze sterke ondernemingen
door overnames veel waarde creëren. Wij beleggen in geheel Europa inclusief Nederland, zodat
wij een ruime keuze hebben aan beursgenoteerde ondernemingen die aan onze eisen voldoen.
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Gestreefd wordt naar een rendement op lange termijn van 10%, wat we de afgelopen jaren royaal hebben gehaald. Het jaarlijkse dividend bedraagt ongeveer 2,5%. De gerealiseerde koerswinst wordt herbelegd.
Hoe gaat e.e.a. praktisch in z’n werk. Doen jullie een soort van intake?
De cliënten voor de stapelaarconstructie komen bijvoorbeeld tot ons via het Van Lanschotnetwerk. De adviseur van Van Lanschot beoordeelt dan of de belegging passend is. In het algemeen is de lijn dat wordt geadviseerd om maximaal 10% van het vermogen in de structuur te
beleggen. Dat heeft met spreiding te maken. In welke tussenhoudster iemand gaat participeren,
hangt af van het te beleggen bedrag.
Ik neem aan dat de stapelaarconstructie niet geschikt is voor beleggers die een ritje naar boven
willen maken en daarna weer snel willen cashen.
Dat klopt! Wij beleggen voor de lange termijn en de structuur is daar ook op gericht. In het fonds
wordt eenmaal per kwartaal gehandeld. Als het fonds per saldo groeit, gaat het in- en uitstappen
tegen intrinsieke waarde plus 0,5%. Als het fonds per saldo krimpt, gaat het tegen min 1,5%. Met
deze manier van handelen kunnen we vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen, kunnen beleggers ieder kwartaal in- en uitstappen, en motiveren we het lange termijn aandeelhouderschap.

Uitnodiging lezing Beleggen met deelnemingsvrijstelling
Spreker
Datum
Tijd
Locatie

: Joop Witteveen, beheerder Kempen Oranje Participaties
: 14 februari 2018
: 15.30 – 17.30 uur met aansluitend borrel
: World Trade Center Amsterdam, Beethovenstraat 300,
1077 WZ Amsterdam

Aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelden kan op www.mfas.nl, onderdeel cursussen

FINANCIËLE PLANNING
EEN MUST VOOR HET MKB-KANTOOR
In het najaar van 2017 zijn wij met twee groepen begonnen met een mini-opleiding voor
financiële planning. In 2018 wordt de 6-daagse opleiding op 4 plaatsen gegeven. Theorie in
combinatie met ons rekenmodel voor financiële planning. De deelnemers waren na afloop vol
lof. Verschillende deelnemers maakten een vliegende start. Zij meldden namelijk al tijdens de
opleiding meer financiële planningsadviezen te geven. De noodzaak om het business model
voor het MKB-kantoor te verrijken, wordt algemeen onderschreven.

Wij zochten een van de deelnemers, John Persoon, op en vroegen hem naar zijn ervaring met de
opleiding en toepassing in de praktijk. John is fiscalist met 30 jaar ervaring en een van de zeven
partners van de Hoornwijck Groep te Rijswijk, een kantoor met een breed pallet aan diensten.
De Hoornwijck Groep is sinds 2000 geabonneerd op MFAS en daarom ook bekend met onze
financiële planningsmodule. John besloot aan de opleiding deel te nemen om beter met het rekenmodel te kunnen werken. Aan het model is de laatste jaren nogal wat functionaliteit toegevoegd en John had het gevoel dit niet allemaal in de vingers te hebben. Fiscaal advies heeft veel
raakvlakken met financiële planning. John had behoefte aan verdieping van zijn kennis.
Merk je een toegenomen belangstelling bij cliënten voor financiële planning? Waar gaat de belangstelling vooral naar uit?
Die belangstelling is er zeker, maar moet wel worden aangewakkerd. Het werkt vaak het beste
bij een bepaalde aanleiding. Zo heb ik naar aanleiding van het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer veel planningen gemaakt, ongeveer 30. Wij hebben vorig jaar een klantsegmentatie
gemaakt. Circa 15% van onze klanten rekenen wij tot de top. Wij willen hen meer gaan bieden. In
2018 gaan we onze betere cliënten een ‘gratis’ financieel plan aanbieden in de verwachting dat
daaruit werk komt. Bijvoorbeeld de oudedagsvoorziening, hypothecaire financiering, de spaarbv en schenkingsplannen.
Denk je dat financiële planning een noodzaak is voor het MKB-kantoor om klanten te behouden en
omzet op peil te houden?
De omzet uit aangiften en jaarrekeningen loopt terug. Wij werken nu al met vaste prijzen, maar
die zullen ook onder druk komen te staan. De uitdaging is om aan financiële planning en andere
bijkomende diensten geld te verdienen. Als je tegen een klant zegt dat je voor € 1.500 een financieel plan kunt maken, zal hij niet snel ja zeggen. Daarom hebben wij gekozen voor een benadering waarbij wij de basis gratis aanbieden. Ik denk inderdaad dat de MKB-kantoren financiële
planning moeten oppakken, maar dat zal niet vanzelf gaan.
Zie je iets in gespecialiseerde financiële planners op het MKB-kantoor?
Je kantoor moet daarvoor wel een bepaalde omvang hebben. Wij zijn met 45, zodat het bij ons
wel zou kunnen. Maar wij zien er meer in dat de fiscale adviseurs de financiële planningen doen
als vervolg op de aangifte. Daaruit komen ongetwijfeld ook de nodige fiscale adviezen.
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Is er een minimum bedrag dat je moet inleggen om deel te kunnen nemen aan jullie
stapelaarconstructie?
Jazeker. Dat ligt op ongeveer € 1 miljoen. Wij houden het product bewust wat exclusief. Bij dit
bedrag kunnen de kosten voor de belegger binnen de perken worden gehouden. Er zijn trouwens ook participanten die met een belang van 5% rechtstreeks in Kempen Oranje Participaties
beleggen, wat neerkomt op een belang van 35 miljoen. Daar tegenover staan de particuliere
beleggers die zonder deelnemingsvrijstelling rechtstreeks in Kempen Oranje Participaties beleggen, dus via de beurs en niet via de stapelaarconstructie.
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NIEUW HUWELIJKSVERMOGENSRECHT:
WERK AAN DE WINKEL VOOR DE ESTATE
PLANNER
Janke en Gerrit hebben sinds 2008 een relatie. Ze hebben elkaar op de ouderwetse manier live
leren kennen. Tinder bestond toen nog niet. In 2012 hebben zij 50/50 een appartement gekocht
voor € 210.000. In 2014 zijn ze verhuisd naar een eengezinswoning, die ook 50/50 is gekocht
en gefinancierd. De eengezinswoning kostte € 325.000 (v.o.n.). Gerrit heeft daarvoor € 100.000
van zijn grootouders geschonken gekregen. Hierop is de uitsluitingsclausule geplaatst. Om precies te zijn: een zachte uitsluitingsclausule. Dit betekent dat deze niet werkt als aan het huwelijk als gevolg van overlijden een einde komt. Bij de verkoop van het appartement is een overwaarde van € 5.000 gerealiseerd, welk bedrag in de nieuwe woning is gestoken. De resterende
€ 220.000 is gefinancierd met een hypothecaire lening van Obvion. Voor het bedrag dat Gerrit
dankzij de schenking teveel heeft betaald, is mondeling afgesproken dat dit bij het verbreken
van de relatie zal worden verrekend.

Welke adviseurs bij jullie op kantoor zijn daarvoor capabel? Zouden accountants dit ook kunnen?
Onze zes fiscale adviseurs zouden het moeten kunnen. Wellicht dat we ze ook aan de Opleiding
FP laten deelnemen. Een accountant bij ons op kantoor merkte onlangs op dat hij ook wel een
financieel plan kon maken. Maar hij onderschat de fiscale kennis die daarvoor nodig is. Denk aan
de bijleenregeling, de renteaftrek eigen woning, lijfrenten en estate planning.
Kun je enkele dingen noemen die je concreet van de opleiding hebt opgestoken?
Ik wilde van docent/programmeur Bert Otten meer te weten komen over de achtergrond
van het rekenmodel. Ik vond wat hij vertelde over inflatie interessant. De spaarrente is nu
heel laag, maar het is niet slim om in een planning voor 40 jaar de huidige rente te hanteren. Ook de stof over het beleggersprofiel vond ik nuttig. Ik spreek nu vaker cliënten aan
die geneigd zijn in de hausse in aandelen te stappen en er ongetwijfeld in de baisse weer
uit zullen stappen. Ik werkte al jaren met het rekenmodel, maar nog nooit met het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsscenario. Dat doe ik nu wel dankzij de les van Diana Dutilh.
Een Excel-tip was ‘doelzoeken’. Een cliënt die vanwege suikerziekte verwachtte niet erg oud te
worden, wilde weten wat hij maandelijks kon uitgeven tot zijn 80ste. Met doelzoeken maakte ik
de berekening in enkele seconden.
Zou je andere adviseurs aanraden om de opleiding te volgen?
Ik hoop niet dat al te veel adviseurs dat doen, want dat zou slecht zijn voor onze concurrentiepositie. Grapje! Het moet wel bij je kantoor passen. Bij ons past het wel. Wij zijn vernieuwend, lopen voorop met automatisering, adviseren over bedrijfssaneringen en zijn MKB-kredietcoach.
Wij zullen wel merken wat de andere kantoren gaan doen, maar wij gaan in elk geval financiële
planning uitrollen.

Omdat er een kind op komst is, hebben Janke en Gerrit besloten te gaan trouwen. De plechtigheid staat voor eind januari 2018 gepland. Het stel vraagt zich af hoe de door Gerrit ontvangen
schenking van € 100.000 door het huwelijk vermogensrechtelijk uitpakt. Op 1 januari 2018 is
het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Een huwelijk leidt niet langer automatisch tot een algehele gemeenschap van goederen. Wel ontstaat er een beperktere gemeenschap van goederen voor voorhuwelijkse bezittingen, die al gemeenschappelijk waren en de
daarop drukkende schulden alsmede voor de gemeenschappelijke schulden. Overigens zullen
na de huwelijkssluiting verkregen goederen en schulden in beginsel ook gemeenschappelijk
worden. In casu bevat de wettelijke huwelijksgemeenschap de woning en de daarvoor aangetrokken financiering (een gemeenschappelijke schuld), maar ook de schuld van Janke aan Gerrit
(die civielrechtelijk op de woning drukt).
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JOHN PERSOON, HOORNWIJCK GROEP
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Voor Janke en Gerrit leidt dit tot het volgende overzicht (op basis van de waarde ultimo 2017).
Gemeenschap van goederen (50/50)
Woning (huidige waarde)

€ 430.000

Hypotheeklening Obvion

-/- 220.000

Reprise van Gerrit

-/- 50.000

Schuld Janke vanwege inbreng privévermogen Gerrit

-/- 50.000

Saldo

€ 110.000

Privévermogen Gerrit
Vordering op de gemeenschap
Bank- en spaarrekeningen
Vordering op ouders vanwege papieren schenkingen

€ 50.000
6.080
27.501
-/- 10.630

Saldo

€ 122.951

Totaal

55.000

Aandelen werknemersparticipatieplan



TIJD
10.00 - 17.00 uur

LOCATIE
Fletcher Hotel, Stichtse Rotonde 11, Amersfoort

€ 8.776
4.720
-/- 18.740

Saldo

-/- 5.244

Totaal

DATA
14 en 28 juni 2018



Studieschuld
Aandeel in gemeenschap



€ 177.951

Privévermogen Janke
Bank- en spaarrekeningen

TWEEDAAGSE CURSUS ADMINISTREREN
HUWELIJKSVERMOGENSRECHT EN ESTATE PLANNING

50.000

Studieschuld
Aandeel in gemeenschap

Vindt u dit interessant? Volg dan de tweedaagse cursus Administreren huwelijksvermogensrecht en estate planning.



prof. mr.dr. W. (Wouter) Burgerhart
drs.H.J. (Henry) Meijer

55.000
€ 49.756

Gerrit heeft een vordering van € 100.000 op de gemeenschap. Bedenk hierbij dat Gerrit via de
gemeenschap ook voor € 50.000 deelt in de schuld aan zichzelf.
Verdedigd zou kunnen worden dat op Gerrits vordering op de gemeenschap de beleggingsleer
van toepassing is, art. 1:87 BW. Juister lijkt het om te stellen dat deze bepaling niet van toepassing is, omdat er ten tijde van het ontstaan van deze vordering nog geen huwelijk was.
Bij de schenking van de € 100.000 hebben Gerrits grootouders de zachte uitsluitingsclausule
gevestigd. De bedoeling daarvan was dat de € 100.000 bij Gerrits overlijden in de gemeenschap
zou moeten vallen. Vanuit het oogpunt van besparing van erfbelasting is dit in het algemeen slim.
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dat op het huwelijk van Janke en Gerrit van toepassing
is, gooit hier echter roet in het eten. Volgens het nieuwe huwelijksvermogensrecht vallen schen-

DOCENTEN



PRIJS
795 euro excl. btw voor personen met een account op MFAS
895 euro excl. btw voor anderen

AANMELDEN
U kunt zich tot 8 juni a.s. voor deze cursus opgeven op www.mfas.nl, onderdeel cursussen.
Tot uiterlijk 8 juni a.s. is het mogelijk om gratis te annuleren. Daarna brengen
wij u het volledige cursusbedrag in rekening.

MFAS Magazine eerste kwartaal 2018

Vordering op Janke

kingen namelijk buiten de huwelijksgemeenschap. Om het gewenste resultaat te verkrijgen, is in
dergelijke gevallen een zogenoemde insluitingsclausule (die bij de gift had moeten worden gemaakt) nodig of huwelijkse voorwaarden waarin partijen bepalen dat erfenissen en schenkingen
ook in de gemeenschap vallen. Hoe het ook zij, er is werk aan de winkel voor de estate planner.
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Een bv ziet het levenslicht door het passeren van de notariële oprichtingsakte en overlijdt door
liquidatie of ontbinding. Onderdeel van de ontbindingsprocedure is de vereffening van het vermogen. Eerst moeten de schulden worden betaald. Het resterende vermogen kan aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Om te waarborgen dat alle schuldeisers op de hoogte kunnen
raken van de ontbinding, is publicatie in een landelijk verspreid dagblad verplicht, art. 2: 23b(4)
BW. Maar als de te ontbinden bv geen bezittingen heeft, valt er niets te vereffenen. Er zijn dan in
theorie ook geen waarborgen nodig voor schuldeisers. Voor schuldeisers valt er bij afwezigheid
van middelen immers toch niets te halen. Voor deze situatie is de zogenoemde turboliquidatie
in het leven geroepen, art. 2:19(4) BW. Het besluit tot ontbinding leidt daarbij onmiddellijk tot
het einde van de rechtspersoon. Turboliquidatie is een goedkope en efficiënte manier om een
bv te beëindigen. Naar verluidt wordt deze procedure tegenwoordig in ongeveer 90% van de
gevallen gevolgd.

Als je uitgaat van de goede trouw van aandeelhouders, is dat een prima regeling. Het is echter algemeen bekend dat malafide figuren misbruik maken van de beperkte aansprakelijkheid van de
bv. Wij doelen op het fenomeen plof-bv. Zo komt het regelmatig voor dat een bv wordt leeggehaald, gevolgd door turboliquidatie, terwijl schuldeisers met lege handen achterblijven. De aandeelhouders houden op deze manier een nieuwsgierige faillissementscurator buiten de deur.
De vereffenaar loopt in zo’n geval wel een risico. Als een benadeelde schuldeiser de moeite
neemt de vereffenaar of voormalig aandeelhouder juridisch aan te pakken, kan hij zich op hen
verhalen. Hiervoor moet hij natuurlijk wel kosten maken. Het leeghalen voorafgaande aan de
liquidatie betreft een dividend. Het bestuur van de vennootschap mag niet akkoord gaan met
een dividend als dit tot gevolg heeft dat opeisbare schulden niet betaald kunnen worden, art.
2:216(3) BW. De bestuurders die tegen deze regel zondigen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
het tekort. En de aandeelhouder, die het dividend heeft ontvangen, moet dat terugbetalen voor
zover dit althans tot het tekort heeft geleid, art. 2:216(3) BW.

Zo komt het regelmatig voor dat een bv wordt leeggehaald,
gevolgd door turboliquidatie,
terwijl schuldeisers met lege handen achterblijven.
Als de bv voorafgaande aan de liquidatie keurig al haar eventuele schulden heeft voldaan, kan
met een gerust hart de turboliquidatie worden ingezet. De te volgen stappen voor een turboliquidatie zijn als volgt:
1. Betaling alle eventuele schulden van de bv indien en voor zover er daarvoor middelen zijn.
2. Aandeelhoudersbesluit tot uitkering van het gehele vermogen.
3. Goedkeuring van dit besluit door de bestuurders.
4. Uitkering van het gehele vermogen aan de aandeelhouders.
5. Besluit tot ontbinding.
6. Uitschrijving bv uit het handelsregister.
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TURBOLIQUIDATIE
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De hypotheek van de bv wordt door veel dga’s met veel genoegen als fiscale en financiële
planning toegepast. De bv wordt voor de rente belast tegen 20% of 25% VPB, terwijl de dga
de rente tegen 52% aftrekt. Zo kon het althans zijn tot 2014. Sinds dat jaar is het tarief voor de
renteaftrek voor de eigen woning in de hoogste tariefschijf jaarlijks met 0,5% verlaagd. In 2018
kan de aftrek nog tegen maximaal 49,5% worden geëffectueerd. In het Regeerakkoord is een
versnelling van de afbouw overeengekomen. Volgens de meest recente informatie worden de
percentages als volgt:
2018 49,5%
2019 49%
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 ev 36,93%

Hoe voordelig is de hypotheek van de bv nog
als de rente in de IB nog maar tegen 40% kan worden vergolden?
U leest het goed: straks kan de aftrek nog maar effectief tegen (afgerond) 40% plaatsvinden.
Besef dat er over de door de bv ontvangen rente behalve VPB ook IB in box 2 is verschuldigd.
De IB ter zake van het aanmerkelijk belang kan men natuurlijk lange tijd uitstellen, maar ooit zal
er toch moeten worden afgerekend. En men wil het ab-tarief ook nog eens gaan verhogen. Hoe
voordelig is de hypotheek van de bv nog als de rente in de IB nog maar tegen 40% kan worden
vergolden? Dit in de wetenschap dat als men de eigenwoningschuld aflost, er veel minder IB
over het eigenwoningforfait is verschuldigd. De afbouw van het Hillen-voordeel begint in 2019.
Bij het volledig aflossen van de eigenwoningschuld is men in 2019 over 1/30 ste van het eigenwoningforfait IB verschuldigd, in 2020 over 2/30 ste etc.
Wat de zaak nog complexer maakt, is dat ook het basispercentage voor het eigenwoningforfait
gefaseerd wordt teruggebracht tot 0,55%. De geplande fasering verloopt als volgt:
2017 0,75%
2018 0,7%
2019 0,7%
2020 0,65%
2021 0,6%
2022 e.v. 0,55%
In het rekenmodel 01-11 Hypotheek bv wordt rekening gehouden met de wijziging van de
VPB-tarieven en die van het box 2-tarief. Het model is gebaseerd ‘bestaande eigenwoningschulden’. Dat wil zeggen leningen waarvoor geen aflossingseis geldt.
Het is interessant de gevolgen van deze wijzigingen eens aan de hand van een casus te bezien.
We gebruiken hiervoor het rekenmodel.

Jaar berekening

2018

Eigenwoninglening

600.000

Rente eigenwoninglening bv

6,00%

Rente eigenwoninglening bank

3,00%

Rendement op spaargeld/beleggingen bv

1,00%

Rente lening box 3 bv

1,50%

Rente lening box 3 bank

3,00%

VPB-tarief

20,00%

WOZ-waarde woning

900.000

Effectief tarief box 3 rekening houdend met evt vermogensmutatie

1,30%

Eigenwoningforfait

6.300

Marginaal IB-tarief voor eigenwoningforfait

51,95%

Marginaal IB-tarief voor renteaftrek

49,50%

AB-claim

25,00%

Eigenwoninglening

600.000

Gebruteerd voor box 2-heffing ivm uitdividenden voor aflossing

800.000

Volledig aflossen eigenwoningschuld met dividend bv (nulscenario)
Opbrengst uitgedividende bedrag bv

0

Rentekosten eigenwoningschuld in privé

0

IB eigenwoningforfait

0

Saldo

0

Hypotheek van bv
Vermogen in bv

800.000

Opbrengst spaargeld/beleggings bv

200.000

1,00%

2.000

Hypotheekrente

600.000

6,00%

36.000

Belast voor VPB

38.000

VPB

7.600

Eindwaarde vóór IB-claim
Af: IB claim box 2
Netto vermogen

830.400
25,00%

207.600
622.800

Netto aanwas vermogen box 2

22.800

Netto hypotheekrente

18.180

Netto eigenwoningforfait

3.273

Per saldo voordeel (+) / nadeel (-)

1.347
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Het volledig aflossen van de eigenwoningschuld is een zogenoemd nulscenario. De dga heeft
in privé geen lasten meer en de bv geen opbrengsten (omdat het desbetreffende vermogen is
verdwenen). Ook van fiscale bijtel- en aftrekposten is dan geen sprake meer.

Hypotheek van bv
Opbrengst spaargeld / beleggings bv

239.161

1,00%

2.392

Nu de berekening voor 2022.

Hypotheekrente

600.000

6,00%

36.000

Vermogen in bv

839.161

Belast voor VPB
Eigenwoninglening

2022
600.000

38.392

VPB

6.143

Eindwaarde vóór IB-claim

871.410

Rente eigenwoninglening bv

6,00%

Af: IB claim box 2

Rente eigenwoninglening bank

3,00%

Netto vermogen

Rendement op spaargeld/beleggingen bv

1,00%

Netto aanwas vermogen box 2

23.058

Rente lening box 3 bv

1,50%

Netto hypotheekrente

21.600

Rente lening box 3 bank

3,00%

Netto eigenwoningforfait

VPB-tarief
WOZ-waarde woning

16,00%
1,30%

Eigenwoningforfait

4.950

Marginaal IB-tarief voor eigenwoningforfait

49,50%

Marginaal IB-tarief voor renteaftrek

40,00%
28,50%

Eigenwoninglening

600.000

Gebruteerd voor box 2-heffing ivm uitdividenden voor aflossing

839.161

Volledig aflossen eigenwoningschuld met dividend bv (nulscenario)
Opbrengst uitgedividende bedrag bv
Rentekosten eigenwoningschuld in privé
IB eigenwoningforfait (afbouw Hillen-voordeel)
Saldo

248.352
623.058

2.450
-992

900.000

Effectief tarief box 3 rekening houdend met evt vermogensmutatie

AB-claim

Per saldo voordeel (+) / nadeel (-)

28,50%

0
0
327
-327

De conclusie is dat het in elk geval in 2022 (iets) minder nadelig is de hypotheek van de bv via
dividend af te lossen. We zien dat in 2022 al een deel van het Hillen-voordeel is verdwenen. Bij
volledige aflossing is in dat jaar € 327 aan IB verschuldigd (in 2018 was dat nog nihil). Als men
van een lagere ab-claim –de contante waarde daarvan- uitgaat, zou voortzetting van de hypotheek van de bv nog voordelig kunnen uitvallen.
Een interessante optie voor de dga zou kunnen zijn de bestaande eigenwoningschuld aan de bv
niet af te lossen met dividend, maar te converteren in een box 3-schuld aan diezelfde bv. In de
geschetste casus blijkt dit voordeliger uit te kunnen vallen dan het uitdividenden van de hypotheekschuld. Hiervoor is uiteraard wel vereist dat de dga voldoende box 3-vermogen heeft om
de extra schuld tot een besparing te kunnen laten leiden. Ook dit kunt u met het rekenmodel 0111 Hypotheek bv berekenen. Deze berekening is onlangs toegevoegd aan het model. Besef dat
als men de woningschuld overboekt naar de gewone rekening-courantschuld, nog steeds sprake
is van een box 1-schuld. Dit is immers gewoon het oversluiten van een lening. Gedacht moet
worden aan het vanuit box 3 aflossen van de eigenwoningschuld, enige tijd later gevolgd door
het opnieuw lenen van het desbetreffende bedrag van de bv. Door enige tijd met herfinanciering
te wachten, wordt het historische verband met de eigen woning verbroken.
Gezien de ontwikkelingen zult u met uw cliënten in gesprek moeten over de hypotheek van de bv.
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Peter is accountmanager bij een trustkantoor. Eén van zijn cliënten is een bv met als UBO een
familie uit Kazachstan. De bv is een internationale tussenholding. Op kantoor werd veelvuldig
gerefereerd aan de film “Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation
of Kazakhstan”. Het Engels van de contactpersonen van de cliënt lijkt inderdaad nogal sterk op
dat van de hoofdpersoon van deze film. Inmiddels is deze klant een echt hoofdpijndossier geworden en zijn de verhoudingen danig verstoord. Dat zit zo. In 2013 heeft de inspecteur vragen
gesteld over de aangifte VPB, hetgeen heeft geleid tot een correctie van circa 5 miljoen euro.
De bv heeft in 2010 een dividend van haar Kazachse dochter ontvangen in de vorm van een
vordering luidende in Kazachse tenge. Deze vordering heeft ruim een maand bestaan. Zij is toen
verrekend met een schuld die de bv aan de dochtermaatschappij had. Nu wilde het toeval dat
de tenge in die periode sterk is gestegen. In Nederland hebben we weliswaar de deelnemingsvrijstelling, maar rente en valutaresultaten op vorderingen vallen daar niet onder. In overleg
met de belastingadviseur is besloten te gaan procederen, ofschoon de kans op succes laag werd
ingeschat. Er was gewoon niet handig gemanoeuvreerd. Zowel het trustkantoor als het belastingadviseur vreesden voor een claim.

Tijdens de procedure is eerst voor Rechtbank Noord-Holland en later voor Hof Amsterdam het
standpunt ingenomen dat de vordering geacht moet worden met terugwerkende kracht te zijn
verrekend met de schulden aan de dochtermaatschappij. De aandeelhouders in de dochter hebben op 22 april 2010 wel de verrekening goedgekeurd, maar dat besluit houdt niet in dat de verrekening feitelijk ook op die dag heeft plaatsgevonden. Zo oordelen zowel de rechtbank als het
hof. De valutawinst behoort tot het belastbare resultaat. Het was weliswaar de bedoeling dat
het dividend zou worden verrekend met de schuld, maar dat neemt niet weg dat de dividendvordering enige tijd heeft bestaan. Ook het subsidiaire standpunt van belanghebbende dat de
dividendvordering pas is ontstaan op het moment waarop zij is verrekend van de schuld, vindt
geen genade bij de belastingrechter. De dividendvordering is ontstaan op het moment waarop
het dividend is gedeclareerd. Op dat moment is het recht op dividend onvoorwaardelijk tot het
vermogen van de bv gaan behoren.

In Nederland hebben we weliswaar de deelnemingsvrijstelling,
maar rente en valutaresultaten op vorderingen
vallen daar niet onder.
De Kazachse UBO is niet blij en laat dat duidelijk merken. Hem is verteld dat via een Nederlandse holding belasting kan worden bespaard. Hem is nooit verteld dat valutaresultaten op
vorderingen gewoon tot de belastbare winst behoren. Een aanslag van meer dan 1 miljoen euro
is beslist niet iets waar hij op had gerekend. Peter heeft er al meerdere memo’s aan gewijd. De
belastingadviseur verschuilt zich achter de caveats in zijn adviezen. Als het trustkantoor de verrekening eerder had geregeld, was de strop achterwege gebleven. Maar ja … de communicatie
met de mannen uit Kazachstan verliep en verloopt moeizaam vanwege hun gebrekkige Engels.
Who is to blame?
Vrij naar Hof Amsterdam 21 maart 2017, nr. 16/00323.
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Het gratis MFAS magazine verschijnt elk kwartaal en is bestemd voor onze gebruikers, prospects en andere relaties. U kunt zich voor de reminder dat het
magazine is verschenen aanmelden op onze website: www.mfas.nl. Artikelen uit het magazine mogen worden overgenomen mits met bronvermelding.
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