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BV wordt aantrekkelijker
Bij de keuze voor de bv zijn uiteraard niet alleen fiscale aspecten van belang. Zo kan de keuze ook 
te maken hebben met beperking van aansprakelijkheid. Soms wordt voor de bv louter gekozen uit 
prestige-overwegingen. Als de keuze voor de bv niet fiscaal is ingegeven, is het van belang de cliënt te 
wijzen op het eventuele fiscale nadeel. Weegt een fiscaal nadeel van bijvoorbeeld €5.000 op tegen de 
aansprakelijkheidsbeperking?

Het MFAS rekenmodel 05-01 bv wordt in de mkb-praktijk veel gebruikt. Het adviseren over de rechts-
vorm zonder cijfermatige onderbouwing is niet meer van deze tijd. Door een aantal ontwikkelingen 
zal de komende jaren vaker de overstap naar de bv worden gemaakt. Zo is het VPB-tarief voor de eer-
ste €200.000 in 2020 verlaagd naar 16,5%. Bij een winst van de bv van €100.000 is de maximale extra 
besparing hierdoor €3.500 (in 2019 was het tarief 19%). In 2021 gaat het zelfs naar 15% en komt er nog 
€1.500 aan besparing bij. De fiscale aftrekposten voor IB-ondernemers kunnen in 2020 slechts tegen 
maximaal 46% worden vergolden (in 2023 tegen 37,1%). Hierdoor krijgt de bv er nog enkele bonuspun-
ten bij. Nadelig voor de bv is wel de verhoging van het box 2-tarief: in 2020 is dit 26,25% en vanaf 2021 
is dit 26,9%. 

Met het rekenmodel kan een berekening 
worden gemaakt voor 2020 en voor 2023. Voor 
2023 is de berekening gebaseerd op cijfers 
die nu bekend zijn. Wij hebben hiernaast een 
aantal situaties op een rij gezet.

Ook kan de besparing bij een firma/maat-
schap met de eigen bv worden berekend. 
Deze structuur mag zich in een toenemende 
populariteit verheugen. Het nadeel van het 
niet kunnen aftrekken van de ondernemers-
aftrekposten tegen het toptarief blijft hierbij 
doorgaans achterwege, omdat wordt gekozen 
voor een zodanig winstniveau dat men niet 
in de hoogste schijf terecht komt. Pas als de 
aftrekposten in de hoogste IB-schijf (vanaf 
€68.507) worden geëffectueerd, speelt de 
aftrekbeperking.

De oprichting van een bv kan in een vloek en 
een zucht zijn gebeurd. Voor de fiscale over-
gang is een beperkte terugwerkende kracht 
mogelijk. Bij ruisende inbreng 3 maanden 
en bij geruisloze inbreng 9 maanden tot het 
begin van het boekjaar. Men kan met een 

Winst voor arbeidsbeloning 100.000

Salaris in bv 46.000

Dividend 10.000

Extra kosten bv 1.500

Voordeel van de bv 2020 1.701

Voordeel van de bv 2023 4.245

Winst voor arbeidsbeloning 200.000

Salaris in bv 70.000

Dividend 40.000

Extra kosten bv 1.500

Voordeel van de bv 2020 6.600

Voordeel van de bv 2023 11.064

Winst voor arbeidsbeloning 300.000

Salaris in bv 100.000

Dividend 100.000

Extra kosten bv 1.500

Voordeel van de bv 2020 6.035

Voordeel van de bv 2023 12.171
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voorovereenkomst/intentieverklaring werken. Ons inziens is het handiger de bv binnen deze termijn 
op te richten.
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Commissie Borstlap
De problematiek van de pseudozelfstandigen schreeuwt om ingrijpen van de wetgever. Deze groep 
ontbeert de arbeidsrechtelijke bescherming en krijgt ten onrechte de fiscale voordelen van (echte) 
ondernemers. Deze situatie zorgt voor valse concurrentie op arbeidsvoorwaarden en een lage kwali-
teit van het werk. De commissie Borstlap heeft hierover op 23 januari 2020 een doorwrocht rapport 
afgeleverd met als titel In wat voor land willen wij werken? De belangrijkste aanbevelingen heeft u 
ongetwijfeld al gelezen of gehoord.

Volgens de aanbevelingen dient een arbeidsverhouding als hoofdregel vast te zijn. Een niet-vaste 
arbeidsverhouding moet alleen mogelijk zijn als de aard van het werk dit vergt (het opvangen van 
pieken). De commissie denkt dit te bereiken door onder meer minder ontslagbescherming van werk-
nemers, minder loondoorbetaling bij ziekte, minder reïntegratieverplichtingen, bevoegdheid voor 
werkgevers om arbeidstijd te wijzigen en beprijzing van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Wat dat laatste betreft is met de Wet arbeidsmarkt in balans al een stap gezet met een 5% hogere 
WW-premie voor tijdelijke contracten. Het ter beschikking stellen van werknemers aan derden -drie-
hoeksverhoudingen- moet beperkt blijven tot het vervullen van een actieve allocatiefunctie op de 
arbeidsmarkt en mag niet worden misbruikt voor het goedkoop inhuren van arbeid.

Voor de invulling van het begrip dienstbetrekking wil de commissie aansluiten bij het Europese werk-
nemersbegrip. Daarbij zou het moeten gaan om hoe de arbeid feitelijk wordt uitgevoerd en niet om 
de wijze waarop het contract op papier wordt vormgegeven en de bedoeling van partijen. Het ge-
zagscriterium blijft leidinggevend. Bij de invulling hiervan zou het minder moeten gaan om toezicht 
en leiding van de werkgever en meer om de inbedding van de activiteiten in de organisatie. Behoren 
de activiteiten tot de reguliere activiteiten van de werkgever? Dan zal in beginsel een (vaste) dienstbe-
trekking moeten worden aangenomen.

Het koppelen van een opt-out mogelijkheid aan een uurtarief is volgens de commissie lastig te 
handhaven en administratief belastend. Hetzelfde geldt voor het minimumtarief. Er ligt een wets-
voorstel voor een opt-out mogelijkheid voor zzp’ers met een tarief van minimaal €75 per uur en een 
minimumtarief van €16 per uur. Om oneigenlijk gebruik van deze grenzen te voorkomen bevat het 
voorstel uitgebreide en ingewikkelde voorschriften. Het zou in 2021 moeten ingaan. Mogelijk dat de 
aanbevelingen van de commissie aanleiding zijn het wetsvoorstel niet door te zetten.

Het is een perverse prikkel dat zzp’ers risico’s op arbeidsongeschiktheid en ouderdom op de collec-
tiviteit afwentelen. De commissie is daarom voor één arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle 
werkenden. Deze zou moeten voorzien in een basisinkomen. Een verplichte arbeidsongeschiktheids-
verzekering voor zzp’ers is overigens reeds in het Pensioenakkoord afgesproken. Hiervoor is nog geen 
wetsvoorstel ingediend.

Fiscale faciliteiten voor zzp’ers vormen een oneigenlijke bevoordeling voor het in deze vorm aanbie-
den van arbeid. Zij moeten volgens de commissie verdwijnen. Met betrekking tot de dga wordt voor-
gesteld de winst van de vennootschap onmiddellijk te belasten, zo veel mogelijk als arbeidsinkomen. 

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en commissievoorzitter 
Hans Borstlap tijdens de presentatie van de commissie-Borstlap (bron: de Volkskrant)

beeld: ANP
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Aan de mogelijkheid om het verschil tussen de werkelijke arbeidsbeloning en het gebruikelijk loon 
in de gunstiger VPB-sfeer belastbaar te laten zijn, zou dan een einde komen. Volgens de commissie 
moeten fiscale faciliteiten voor ondernemers en dga’s specifiek worden gericht het in de onderne-
ming aangewende kapitaal in de vorm van een vermogens- of een (algemene) investeringsaftrek.

De aanbevelingen vergen zeer ingrijpende wijzigingen. Het is de gewoonte in Nederland om derge-
lijke wijzigingen in samenspraak met de sociale partners door te voeren. Gezien de belangen die op 
het spel staan zien wij de slagingskans somber in. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben hun 
obligate reactie al gegeven op de aanval op de belangen van hun achterban. Zzp-organisaties waren 
al woedend over de verplichte AO-verzekering die in het kader van het Pensioenakkoord is afgespro-
ken. Het afnemen van hun fiscale douceurtjes zal hun woede alleen nog maar vergroten. Het is te 
hopen dat de politieke partijen de aanbevelingen op constructieve wijze meenemen in hun program-
ma’s voor de verkiezen van 2021 en er niet alleen de hun welgevallige krenten uit de pap uit halen. 
De historie leert echter dat er alleen in echte noodsituaties ruimte is voor ingrijpende wijzigingen 
van zoiets als de arbeidsverhoudingen. Van een noodsituatie lijkt nog geen sprake te zijn. Hier is een 
krachtige regering nodig die leiderschap toont. In een poging om de kool en de geit te sparen zal het 
resultaat van het veranderingsproces vermoedelijk een slap aftreksel zijn van de aanbevelingen. We 
gaan verdere ontwikkelingen vol spanning volgen.

Onze inschatting is dat zzp’ers en werkgevers niet geneigd zullen zijn op de voorstellen te anticiperen, 
maar af zullen wachten wat ervan terecht komt.



MFAS MAGAZINE 1e kwartaal 2020   -  6  - 

Tweetrapsmaking of vruchtgebruik
In het BW zijn de regels voor vruchtgebruik van overeenkomstige toepassing op de tweetrapsma-
king verklaard. De tweetrapsmaking lijkt ook op vruchtgebruik. In plaats van “de hoofdgerechtigde” 
is er bij de tweetrapsmaking “de verwachter”. Successietechnisch is er echter een belangrijk verschil. 
Bij het vererven van vermogen in vruchtgebruik wordt de vruchtgebruiker belast voor de vruchtge-
bruikwaarde en de bloot eigenaar voor de waarde van het bloot eigendom. Bij het overlijden van de 
vruchtgebruiker wast het vermogen onbelast aan bij de hoofdgerechtigde. Bij de tweetrapsmaking 
wordt bij het overlijden van de insteller alleen de bezwaarde belast, terwijl bij het overlijden van de 
bezwaarde de verwachter er nogmaals voor wordt belast. Successietechnisch moet dit worden gezien 
als een nadere verkrijging door de verwachter van de insteller. Ook voor de inkomstenbelasting is er 
een belangrijk verschil. Voor box 3 wordt het de vruchtgebruiker voor de volle waarde aangeslagen en 
de hoofdgerechtigde buiten schot gelaten (als een en ander uit een testament voortvloeit).

Een verschil is dat de verwachter alleen verkrijgt als hij de bezwaarde overleeft, terwijl bloot eigendom 
kan vererven. Het risico dat de tweede trap niet in werking treedt, kan overigens worden verkleind 
door meerdere verwachters aan te wijzen.

Wetende dat er bij de tweetrapsmaking sprake is van dubbele erfbelasting, kan men zich afvragen of 
het niet beter is altijd voor vruchtgebruik te kiezen. Aan de vruchtgebruiker kan vervreemdings- en 
interingsbevoegdheid worden toegekend. Daarmee wordt zijn positie in economische zin vergelijk-
baar met vol eigendom. Het idee dat het vermogen juridisch van de hoofdgerechtigde is, kan verschil 
maken. Zeker in emotioneel opzicht. 

De vruchtgebruiker moet jaarlijks verantwoording afleggen over het vermogen aan de hoofdge-
rechtigde. Dat schrijft het BW dwingend voor. Verantwoordingsplicht geldt in beginsel ook voor de 
verwachter. In de literatuur is er overigens geen communis opinio over de vraag of de verwachter van 
die verplichting kan worden ontheven.

Een veel gebruikte toepassing van de tweetrapsmaking is die ten behoeve van de echtgenote met 
wie de insteller in tweede echt is gehuwd en met wie hij geen kinderen heeft. De insteller wil haar 
financieel verzorgd achterlaten, maar het is niet de bedoeling dat het vermogen bij haar overlijden 
naar haar familie gaat. Dit vermogen moet naar de eigen kinderen van de insteller.

De omstandigheid dat de tweede echtgenote verantwoording moet afleggen aan de kinderen van 
haar overleden echtgenoot, kan emotioneel bezwaarlijk zijn. Het is dus de vraag of zij van deze ver-
antwoordingsplicht kan worden ontheven. Bij afwezigheid van regelmatige verantwoording door de 
bezwaarde kan het overigens later onduidelijk of er nog iets van het vermogen resteert. Denk hierbij 
ook aan zaaksvervanging, waarvoor het zicht op het bezwaarde vermogen kan verdwijnen.

Dit is een van de onderwerpen van onze cursus Administreren huwelijksvermogensrecht en estate 
planning met als docenten Wouter Burgerhart en Henry Meijer, 10 november en 24 november, 13.30 - 
21.00 uur, Fletcher Hotel Amersfoort.
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Moet verteerd vermogen onder uitsluitingsclausule bij 
echtscheiding worden verrekend?
Cees en Doris zijn in 2010 in het huwelijk getreden. Zij hebben geen huwelijkse voorwaarden gemaakt 
en zijn dus onder het toen geldende recht gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Doris 
heeft tijdens het huwelijk jaarlijks €5.000 van haar ouders geschonken gekregen (in totaal €45.000). 
De bankoverschrijving vermeldde steevast ‘uitsluitingsclausule van toepassing’. De schenkingen zijn 
gebruikt voor de huishouding en vakanties. In 2019 heeft Doris echtscheiding aangevraagd.

Het voorstel van de advocaat van Cees is dat de woning, hypotheekschuld en spaarpolis naar Doris 
gaan (waarde €110.000). Dit betekent volgens hem een overbedeling van €49.275. De advocaat van 
Doris stelt dat de schenkingen van in totaal €45.000, zijnde privévermogen, moeten worden verre-
kend. Dat de schenkingen zijn verteerd, maakt volgens hem geen verschil. Het bedrag van de schen-
kingen zou als een schuld van de huwelijksgemeenschap moeten worden opgevoerd, waardoor het 
gezamenlijke vermogen €45.000 minder wordt en uitkomt op €76.450. Hierdoor is de overbedeling 
niet €49.275, maar slechts €26.775. Zijn berekening luidt als volgt:

Het vermogen bestaat uit:

- woning €320.000

- hypotheekschuld -/- 240.000

- spaarpolis 30.000

- bankrekening 1.950

- auto      9.500

Saldo €121.450

Samenstelling huwelijksgemeenschap:

- woning €320.000

- spaarpolis 30.000

- bankrekening 1.950

- auto       9.500

totaal bezittingen 361.450

af: hypotheekschuld 240.000

af: schuld aan Doris vanwege inbreng schenkingen    45.000

saldo 76.450

Aandeel Doris €  38.225

Verkrijging woning, hypotheekschuld en spaarpolis Doris 110.000

Af: Aandeel in huwelijksgemeenschap 38.225

Af: Vordering op huwelijksgemeenschap   45.000

Overbedeling Doris 26.775
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De advocaat van Cees brengt naar voren dat de schenkingen geen deel uitmaken van het aanwezige 
vermogen, zodat er niets meer te verrekenen valt. Wie heeft er gelijk?

De Hoge Raad heeft over deze kwestie in 2019 een belangrijk arrest gewezen: HR 5 april 2019, ECLI:N-
L:HR:2019:504. Dit arrest is in lijn met de bewering van de advocaat van Doris. De schenkingen moe-
ten worden verrekend. Doris heeft privévermogen ingebracht in de gemeenschap, waarvoor zij een 
vordering op die gemeenschap heeft gekregen. De kernoverweging van ons hoogste rechtscollege 
luidt: “De stukken van het geding laten geen andere conclusie toe dan dat de man slechts heeft ge-
steld dat het bedrag van de schenkingen is besteed aan de huishouding, vakanties en consumptieve 
uitgaven. Die stelling is, (…), geen afdoende verweer tegen de vordering van de vrouw, nu die uitgaven 
de voldoening van gemeenschapsschulden betreffen en daarom niet afdoen aan het vergoedings-
recht van de vrouw.”

Voor de echtscheidingspraktijk is dit een belangrijk arrest. Het onderstreept ook het belang van het 
administreren van huwelijksvermogensrecht.
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Het werkelijke marginale tarief voor de dga
Het IB-tarief van 2020 is zeer overzichtelijk geworden. Er zijn maar twee schijven overgebleven: tot 
€68.507 37,35% en daarboven 49,5%. Vanwege de inkomensafhankelijke heffingskortingen wijkt het 
werkelijke marginale tarief nogal af van de hiervoor vermelde tarieven. Het werkelijke marginale tarief 
is onder meer van belang voor de vraag of het voor een dga voordelig is (extra) salaris te nemen of 
zichzelf (extra) dividend uit te keren. We nemen ook de premie Zvw mee. Deze premie is verschuldigd 
over salaris, maar niet over dividend. Wij hebben het marginale tarief berekend met ons bruto-netto 
model 2020 door het salaris steeds met €5.000 te verhogen. Er is alleen rekening gehouden met de 
algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De fiscale druk op dividend bedraagt in 2020 38,42%. 
Dit is op basis van het lage VPB-tarief in 2020 (16,5%) en het box 2-tarief (26,25%).

Inkomenstraject Marginaal tarief salaris Marginaal tarief dividend

35.000

40.000 63,42% 38,42%

45.000 54,44% 38,42%

50.000 54,50% 38,42%

55.000 54,44% 38,42%

60.000 51,48% 38,42%

65.000 49,02% 38,42%

70.000 50,96% 38,42%

75.000 55,50% 38,42%

80.000 55,50% 38,42%

85.000 55,50% 38,42%

90.000 55,50% 38,42%

95.000 55,50% 38,42%

100.000 53,84% 38,42%

105.000 49,50% 38,42%

110.000 49,50% 38,42%

In de werkelijke marginale tarieven is weinig terug te zien van de in de wet genoemde tarieven. De 
inkomensafhankelijke heffingskortingen zorgen zelfs voor een degressief tarief. De VVD mag dan blij 
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zijn dat het toptarief eindelijk beneden de 50% is uitgekomen, maar de werknemer die door zijn posi-
tieve beoordeling een salarisverhoging van €5.000 heeft gekregen, betaalt hier in de meeste gevallen 
meer dan 50% over. Met transparantie heeft dat natuurlijk niets te maken.

Voor de dga weten we wat we moeten adviseren. Dividend is bij alle inkomenstrajecten fiscaal voor-
deliger. Dit betekent dat binnen de beperkingen van de omvang van het gebruikelijk loon maximaal 
moet worden gekozen voor dividend.
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Uitfasering pensioen eigen beheer voltooid
In 2020 kan sprake zijn van het gecontinueerde pensioen in eigen beheer dat volgens de oude regels 
moet worden afgewikkeld of van een oudedagsverplichting (ODV), waarvoor een geheel nieuwe set 
regels is gaan gelden.

Een belangrijk aandachtspunt voor de ODV betreft de gevolgen van het overlijden van de dga. Anders 
dan pensioen is de ODV een vermogensbestanddeel dat vererft. De termijnen moeten dan worden 
uitgekeerd aan de erfgenamen. Bij de wettelijke verdeling kan ervoor worden gekozen de ODV uitslui-
tend naar de langstlevende te laten gaan, ondanks dat er meerdere erfgenamen zijn. De ODV mag 
ook worden gelegateerd, maar dan moet de legataris ook erfgenaam zijn. De eerste gevallen van een 
foute vererving van de ODV, hebben zich al aangediend. Hemel en aarde moeten dan worden bewo-
gen om afkoop met revisierente te voorkomen. Dat zal niet altijd kunnen lukken. Check het testament 
van uw cliënten op dit punt!

Veel dga’s hebben met hun huwelijkspartner afgesproken dat het gemis aan vereveningsaanspraken 
door de gefacilieerde afkoop van het pensioen of omzetting in een ODV bij eventuele echtscheiding 
zal worden gecompenseerd. Bij echtscheiding kan dat een interessante discussie worden. Zeker bij 
een advocaat die het onderste uit de kan wil halen.

Het pensioen in eigen beheer werd wel ondergebracht in een bv van de kinderen. Dit om ab-heffing 
als gevolg van de vrijval door het overlijden te voorkomen. Voor gecontinueerde pensioenen blijft dit 
een interessante optie. Bij de ODV speelt die vrijval niet. Het onderbrengen van de ODV in een bv van 
de kinderen kan hierbij toch interessant zijn. Op deze wijze speelt men de kinderen goedkoop geld in 
handen. Het kapitaal levert mogelijk een hoger rendement op dan de (negatieve) rente op de ODV. 
Het rendement voor zover hoger dan de ODV-marktrente komt aan de kinderen toe.

Bij zowel het pensioen in eigen beheer als de ODV kan sprake zijn van onderdekking. Als de dekking 
van de verplichtingen kleiner is dan 75% van de fiscale waarde, kan zonder sanctie vrijval van de ver-
plichting tot deze 75% plaatsvinden op de ingangsdatum (afstempeling). Het afstempelbesluit (MvF 
18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M) is analoog van toepassing op de ODV. Maar let op, de onderdekking 
mag niet zijn ontstaan door dividenduitkeringen en leningen aan de dga. Er bestaan nogal wat situ-
aties waarin het pensioen- of het ODV-kapitaal al grotendeels in rekening-courant is opgesoupeerd. 
Menig dga denkt dat zijn belastingadviseur dat dan wel even zal oplossen. Dream on!

Voor 2020 is de marktrente voor de ODV negatief: -/- 0,107%. Bij €100.000 €107 op jaarbasis. Met dit 
bedrag wordt de ODV verlaagd.
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