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Regie voor Familie en Vermogen
Henry Meijer in gesprek met Raimund Kamp van Guidato

In 2016 rolde mijn Werkboek Leergang Familievennootschappen van de persen. In 2019 
verschijnt een nieuwe druk onder de meer aansprekende titel “Fiscale planning in het fami-
liebedrijf”. In deze uitgave wordt ook ingegaan op de zachte kanten van de advisering, vooral 
waar het de opvolging en estate planning betreft. In meerdere noten wordt verwezen naar het 
boek “De gouden rugzak” door Raimund Kamp, Marijke Kuijpers en Ad Kil. De eerstgenoem-
den vormen de directie van Guidato – Regie voor Familie en Vermogen. Aan het boek ligt een 
kwalitatief onderzoek met diepte-interviews met vermogende erfgenamen ten grondslag. 
Onderzocht is hoe zij zijn opgegroeid, zijn voorbereid op het toekomstige familievermogen en 
over hun ervaringen met geërfd vermogen. Het gaat niet over de BOR en de open CV, maar 
bijvoorbeeld wel over hoe het niet hoeven werken iemands sociale leven beïnvloedt

Het is mijns inziens belangrijk dat bij de financiële en fiscale advisering ook rekening wordt 
gehouden met psychologische aspecten. Wat fiscaal optimaal is, is vaak niet het beste voor 
de cliënt. In moderne testamenten ligt het accent vaak dusdanig op fiscale optimalisering dat 
belangrijkere aspecten worden ondergesneeuwd. Onlangs sprak ik met Raimund Kamp over 
zijn zakelijke activiteiten. Raimund heeft gewerkt bij belastingadvieskantoren en een bank. Hij 
vond hun aanpak te beperkend en besloot samen met zijn toenmalige college Marijke Kuijpers 
een multi-family office te beginnen.

Ik heb De Gouden Rugzak met interesse gelezen. Het moet een gigantische klus geweest zijn 
om dit onderzoek te doen. Ik neem aan dat er ook brood op de plank moest komen. Kon je 
dit combineren?
In de storm van de financiële crisis in oktober 2008 zijn wij onze onderneming gestart. In 
2009 zijn we begonnen met ons kwalitatief onderzoek. Dat begint met literatuuronderzoek. 
Vervolgens maak je vragenlijsten en start je met het benaderen van geschikte oud en nieuw 

Raimund Kamp
Guidato
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Guidato past
bij de advisering
serious gaming toe

geld erfgenamen. Aanvankelijk dachten we dat we deze klus in twee jaar tijd zouden klaren. 
De praktijk was weerbarstiger. Je krijgt maar één keer de kans om iets goed te doen. Naast het 
opzetten en uitbouwen van onze business, hebben we heel veel in de avonden, weekenden 
en vakanties doorgewerkt. Twee jaar de tijd om interviews te houden, 600 bladzijden tekst te 
coderen, analyseren, resultaten verklaren en nog eens twee jaar om het netjes op te schrijven. 

Waar staat Guidato voor?
De naam Guidato is een vrije vertaling uit het Italiaans van gedrevenheid. Wij helpen onderne-
mers die weinig tijd en interesse hebben met het coördineren van hun vermogen(szaken). Dit 
geeft hen overzicht en rust. Onze specialiteit is de opkomende generatie goed voor te berei-
den op het bedrijf of andere vermogenszaken. We coachen en begeleiden ouders en (volwas-
sen) kinderen tijdens dit traject.

Is men in Engeland en de VS verder met de advisering zoals jullie die voorstaan?
In de VS is het concept family office ontstaan in de tijd van de Rockefellers. Zij huurden diver-
se specialisten in om hun vermogen goed te managen. Dit is een single family office. Je zou 
verwachten dat ze in Engeland ook dit concept common good is. In 2008, bij onze start, bleek 
dat in London wel een bloeiende trust praktijk is, maar ook daar het concept van de multi fa-
mily offices nog relatief nieuw was.

Aandacht besteden aan de voorbereiding van de familie en individuen op de kansen en uit-
dagingen is meer iets van de laatste decennia. In de VS is een aantal specialisten die vanuit 
Anglosaksisch perspectief schrijven over familiedynamiek, psychologie van vermogen en voor-
bereiden van erfgenamen en hun adviseurs. 

Wereldwijd wordt wel door academici en adviseurs aandacht besteedt aan familiebedrijven, 
maar is er nog beperkt onderzoek gedaan naar vermogensoverdracht en voorbereiding van 
erfgenamen. De afgelopen jaren hebben wij regelmatig gesproken op internationale conferen-
ties over de resultaten van ons onderzoek en onze praktijk. 
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Hoe sta je tegenover het concept familiestatuut?
Ik zou een familiestatuut geen concept willen noemen. Meer een resultaat van een proces dat 
je als facilitator begeleidt. Het voordeel van een familiestatuut is dat je vooraf belangrijke, vaak 
emotionele, onderwerpen in een gezin op tafel legt en bespreekbaar maakt. Bijvoorbeeld wie 
mag er werken in het familiebedrijf en wie wordt eigenaar van het bedrijf? Een bedrijfsfamilie 
of DGA kan ook niets doen. Maar dan is de kans groot dat op een later moment vaak onder 
druk en grote emoties belangrijke besluiten worden genomen. Het is maar waar je als onder-
nemer of familie voor kiest. 

Verder valt het mij op dat in de praktijk het familiestatuut meer aan het “verdingelijken” is. Het 
is geen trucje, maar vraagt competenties om het proces te begeleiden.

Ik neem aan dat Guidato Family Office ook de gebruikelijke diensten verricht. Daarnaast 
proberen jullie waarschijnlijk hetgeen van het onderzoek is geleerd toe te passen. Hoe 
moet ik me dat voorstellen?

Afhankelijk van de situatie starten we een proces met een workshop, een gesprek of een se-
rious game. We hebben op basis van onze inzichten uit ons onderzoek en de praktijk serious 
games ontwikkeld. Voor ouders hebben we het spel Visie op Vermogen en voor de opkomende 
generaties het spel Next Generation gemaakt. Stapsgewijs ontstaan er in het gezin nieuwe 
tradities, kennis en vaardigheden die nodig zijn om goede besluiten te nemen in het bedrijf of 
(beleggings)vermogen. 

Jullie advisering brengt uiteraard een kostenplaatje met zich mee. Zijn vermogenden in 
Nederland bereid dit te betalen?

In het buitenland maken collega’s altijd grappen over het zuinige gedrag van de Hollanders. In 
onze praktijk hebben wij veel nieuwe generatie ondernemers die zich verantwoordelijk voelen 
en hun opkomende generatie willen voorbereiden op de toekomst. Zij kijken met een strategi-
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sche blik naar het opgebouwde vermogen. Dit is anders dan de na-oorlogse generatie die op 
een andere manier naar de problematiek kijkt. 

Er wordt wel gezegd dat een family office als spin in het web fungeert en de diverse 
adviseurs zoals accountants, fiscalisten, juristen en vermogensbeheerders aanstuurt. 
Jullie zullen zelf toch ook wel aan advisering doen. Waar leggen jullie de grens voor wat 
het inschakelen van de externe adviseurs betreft?
De complexiteit van de familie of het vermogen kan met zich meebrengen dat er een specialist 
dient te worden ingeschakeld om een issue op te lossen. Onze rol is vaak om een team te sme-
den van de bestaande adviseurs. Veel adviseurs bekijken de vraagstukken van cliënten vanuit 
hun eigen (technische) perspectief: fiscaal, juridisch of financieel. In de praktijk vindt de cliënt 
het vaak lastig om tot een besluit te komen en chocola te maken van diverse adviezen. Met 
uitstelgedrag tot gevolg of gedoe over een factuur. Wat anders kan, is met elkaar de situatie 
vanuit ieders expertise te bekijken en in een A4 helder te krijgen. In onze rol coördineren wij 
dit adviesproces. Dit bespaart tijd en de effectiviteit van het advies neemt toe. Iedereen blij!
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Wetsontwerp excessief lenen

Het conceptwetsontwerp excessief lenen heeft in de adviespraktijk de nodige opschudding te 
weeg gebracht. Het is ons niet duidelijk of het voornamelijk een reactie is op het wegstreepcon-
cept. Als dat zo is, wil men met de grens van €500.000 kennelijk al te grote budgetaire schade 
voorkomen. Het is aannemelijk dat het Ministerie van Financiën met het voorstel ook het ongeli-
miteerd uitstellen van de box 2-heffing via het lenen van de bv aan banden wil leggen. De recht-
vaardiging zou kunnen zijn dat de dga via het lenen feitelijk al beschikt over reserves van de bv. 
Het heeft er alle schijn van dat men met de maatregel ook gedekte leningen wil treffen.

Aan het op 4 maart 2019 bekend gemaakte conceptwetsvoorstel moet nog worden geschaafd. 
Van diverse zijden is al gewezen op overkill. Veel auteurs hebben fundamentele bezwaren 
tegen het voorstel geuit. Wij maken geen woorden vuil aan zaken die -naar wij hopen- zullen 
worden gerepareerd.

Wij zijn benieuwd hoe de regeling zal uitwerken op si-
tuaties waarbij tegenover de vordering op de dga pensi-
oen- en/of lijfrenteverplichtigen staan. In deze situatie 
bevindt de dga zich ook thans al in een kwetsbare po-
sitie. Als de fiscus namelijk het standpunt inneemt dat 
feitelijk over de desbetreffende aanspraken is beschikt, 
is het in veel gevallen einde oefening.

De voor de hand liggende oplossing om een fictief divi-
dend als gevolg van de maatregel te voorkomen, is om 
de schuldpositie weg te werken door middel van divi-
dend. Dat kost box 2-heffing. Om een schuldsurplus van 
€200.000 weg te werken, is op basis van het huidige ta-
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rief van box 2 een bruto dividend benodigd van €266.6667. Op basis van het tarief van 2020 
is dit €273.598. Een alternatief is om privébeleggingen aan de bv over te dragen ter aflossing 
van een deel van de schuld. Deze twee oplossingen kunt u doorrekenen met ons rekenmodel 
voor financiële planning.
Wellicht dat sommige adviseurs alsnog hun toevlucht zoeken tot het wegstreepconcept als 
reactie op de maatregel. Dat is de fiscaal optimale oplossing voor zover de schuldpositie bui-
ten de navorderingstermijn is ontstaan. Met een dergelijke keuze moet men echter niet op een 
welwillende houding van de fiscus rekenen. 

Hoe het ook zij, de regeling voor excessieve aandeelhoudersschulden zal nog veel pennen in 
beweging brengen.
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Jubileumcongres MFAS - aanmerkelijk belang en BOR

Dit jaar bestaat MFAS 25 jaar. Op 7 maart 2019 vond in hotel De Wageningse Berg het bijzon-
der geslaagde MFAS Jubileumcongres plaats, waar maar liefst 230 personen aan hebben deel-
genomen. Directeur Henry Meijer opende het congres met een kort exposé over de historie van 
MFAS. Hij kreeg in 1985 bij het toenmalige De Boer en Van Keulen de opdracht een checklist 
te maken voor het genereren van werk. Henry stipte twee items van die oude checklist aan. Het 
eerste was om tot 7% van de aandelen bij de kinderen te plaatsen, zodat zij nog net geen ab-po-
sitie hadden. Met het op deze aandelen uit te keren dividend kon worden geprofiteerd van de 
dividendvrijstelling. Als tweede punt noemde hij de mogelijkheid voor een dga om na 25 jaar 
dienstverband een belastingvrij maandsalaris uit te keren. Deze vrijstelling bestaat nog steeds. 
MFAS is gestart als eenmanszaak en in 1997 overgegaan naar de bv. Dga’s Trudie Hoffman en 
Henry Meijer zullen dus voor de belastingvrije maanduitkering nog tot 2022 moeten wachten.

Spreekster Janet Ganzeveld behandelde het aanmerkelijk belang en de BOR. Ook enkele bij-
zondere onderwerpen kwamen aan de orde, zoals de door het Ministerie van Financiën ge-
stelde vervreemding bij een onzakelijke omzetting van aandelen in preferente aandelen en de 
plaats van preferente aandelen in de BOR. De deelnemers spitsten hun oren toen Janet inging 
op het creëren van een structuur met een fonds voor gemene rekening, open-CV of Curaçaose 
coöperatie als topholding. Dit met het oog op anonimisering.

Wouter Burgerhart ging in op de invloed van het huwelijksvermogensrecht op het aanmerke-
lijk belang en de estate planning. Hij startte met de vraag wie van de huwelijkspartners een 
ab-positie heeft. Als onder het sinds 2018 geldende wettelijke huwelijksvermogensrecht tij-
dens huwelijk een aandelenpakket wordt verworven, betekent dat niet automatisch dat deze 
in de beperkte wettelijke gemeenschap valt. Het zou zo maar kunnen zijn dat sprake is van 
zaaksvervanging. Het belang van deze kwestie is onder meer gelegen in artikel 4.17 IB (ver-
deling van een gemeenschap is geen vervreemding). Met als key-docent professor Burgerhart 

mr dr Janet Ganzeveld

prof mr dr Wouter Burgerhart
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organiseren wij de cursus Administreren huwelijkvermogensrecht en estate planning. Het 
belang van dit administreren is erin gelegen om bij echtscheiding en overlijden vast te kunnen 
stellen wat privévermogen en wat gemeenschapsvermogen is. Inzicht hierin is van belang om 
te kunnen plannen. Bijvoorbeeld door bewust in te teren op privévermogen of op onder twee-
trapsmaking verkregen vermogen.
Henk Hoeve is al vele jaren specialist BOR. Hij hanteert overigens nog steeds het acroniem 
BOF. De hoofdregel is dat de verdeling niet van invloed is op de verschuldigde erfbelasting. 
Een uitzondering is de BOR. De desbetreffende vrijstelling komt toe aan degene die het on-
dernemingsvermogen krijgt. Dit geldt ook voor het ondernemingsvermogen dat afkomstig 
is van het aandeel van de langstlevende in de huwelijksgemeenschap. Op dit gegeven is de 
zogenoemde turbo-BOF gebaseerd. Henk wees op het belang van artikel 35b, lid 4 SW, waarin 
is geregeld dat de tegenprestatie of de last niet de BOR-vrijstelling beperkt. Advisering over 
de juiste huwelijksvoorwaarden is in het bijzonder in de terminale fase van het allergrootste 
belang. Het betreft ingewikkelde materie, waarbij voor de adviseur claims op de loer liggen.

Voorafgaand aan het diner was het tijd voor ontspanning met de 1 tegen 100-quiz; feitelijk 1 tegen 
230 dus. Met een randomgenerator in Excel werd uit het publiek een kandidaat geselecteerd. Dat 
was Martin Klop van Lentink de Jonge. Hij speelde in een mum van tijd de complete zaal weg.

In zijn dagafsluiting wees Henry op de moeilijkheid om waarderingen met de fiscus af te 
stemmen. Bij de toepassing van de DCF-methode leiden kleine verschillen in invoer tot zeer 
verschillende uitkomsten. Hij pleitte ervoor om niet alles af te stemmen en op eigen kompas 
te varen. De Belastingdienst vindt het onzakelijk als een aandelenpakket wordt overgedragen 
tegen een lening of door middel van preferente aandelen zonder inbreng van een reëel bedrag 
aan eigen vermogen door de bedrijfsopvolger. Als de opvolger een kind is, ligt een belaste 
schenking op de loer. Als de verkrijger een werknemers is, moet rekening worden gehouden 
met belast loon. In het ab-besluit wordt in dit verband ook op ‘lucratief belang’ gewezen. 
Henry eindigde met een korte behandeling van het wegstrepen van aandeelhoudersschulden. 
Inspecteurs zijn niet bereid hier aan mee te werken. Het maximaal haalbare is volgens hem 

Nanda, Jos, Henry, Trudie
MFAS

drs Henk Hoeve
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‘agree to disagree’. Het geschil zal dan aan de rechter worden voorgelegd, waarbij de Belas-
tingdienst zich vermoedelijk zal beperken tot voor haar kansrijke zaken.
De drie kinderen van Trudie en Henry grepen bij monde van hun oudste zoon de gelegenheid 
aan om hun ouders te feliciteren met het bereikte jubileum. Hij memoreerde dat ook zij hun bij-
drage aan het succes hadden geleverd door o.a. het overtypen van adressen uit ledenlijsten en 
het vullen van CD-doosjes. Aansluitend boden de drie hun ouders een lang weekendje-weg aan 
om bij te komen van alle hectiek. Het congres werd afgesloten met een geanimeerde borrel.
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Schenken aan kleinkinderen vaak vergeten

Sinds 2010 nemen veel grootouders in hun testament een legaat aan kleinkinderen op. Klein-
kinderen hebben sinds 2010 dezelfde vrijstelling als kinderen, in 2019 €20.616. Grootouders 
zouden ook kunnen overwegen de jaarlijkse schenkvrijstelling voor kleinkinderen te gebruiken. 
Deze bedraagt in 2019 €2.173. Vaak wordt wel de schenkvrijstelling voor kinderen benut, 
maar wordt er niet aan gedacht dat ook vrij aan kleinkinderen kan worden geschonken. De 
schenkvrijstelling voor kleinkinderen is weliswaar kleiner dan die voor kinderen, maar het zou 
toch jammer zijn deze verloren te laten gaan.

Een mogelijk probleem hierbij is dat de kleinkin-
deren per staak niet gelijk zijn verdeeld. Stel men 
heeft drie kinderen, kind 1 heeft 3 kinderen, 
kind 2 2 kinderen en kind 3 geen kinderen. In 
totaal zijn er dus 5 kleinkinderen. De in totali-
teit beschikbare vrijstelling bedraagt in 2019 3 
x € 5.428 + 5 x €2.173 = €27.149. Stel dat de 
grootouders aan het oudste kind en zijn klein-
kinderen in totaal €11.947 schenken en aan 
het jongste kind slechts €5.428. Het jongste 
kind zou wellicht niet blij zijn met deze fiscale 
planning. Wellicht willen de ouders ook liever 
per staak evenveel schenken. In dat geval kan 
worden overwogen het jongste kind €11.947 te 
schenken en te aanvaarden dat dit deels belast 
is tegen 10%.
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Het bedrag voor de kleinkinderen kan uit praktische overwegingen op de rekening van hun ou-
ders worden overgemaakt. Het is dan wel raadzaam om bij de omschrijving aan te geven welk 
deel voor de kleinkinderen is bedoeld.

Tot slot nog dit. De vrijstelling van €2.173 geldt ook voor achterkleinkinderen.
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Failliet gaan aan het gebruikelijk loon

Pieter Lammers houdt zich sinds 2011 bezig met verhuurbemiddeling. Omdat hij bang is voor 
claims en dergelijke heeft hij er in 2013 voor gekozen zijn activiteiten in bv-vorm uit te oefe-
nen. De inkomsten zijn gering, waardoor de bv fiscaal nadelig is. Inclusief arbeidsbeloning is de 
winst van de bv €40.000. Zijn gebruikelijk loon bedraagt €45.000, waardoor de bv structureel 
verlies lijdt. De lage winst van de bv is niet zonder meer een rechtvaardiging om het gebrui-
kelijk loon op een lager bedrag vast te stellen. Met het MFAS rekenmodel 05-01 bv kan een 
fiscaal nadeel van de bv worden berekend van ruim €8.000 op jaarbasis. Pieter is over zijn loon 
op jaarbasis zo’n €13.000 loonbelasting verschuldigd. Daarnaast is er nog de premie Zvw ad 
€2.565. Voor het levensonderhoud resteert €24.435. Pieter komt elke maand ongeveer €600 

tekort. Hierdoor zijn er achterstanden ontstaan met de afdracht van btw 
en loonheffing. Faillissement dreigt!

Pieter en zijn bv zijn cliënt van accountantskantoor Het ronde cijfer. 
Op advies van belastingadviseur Bernard de Hoeke besluit Pieter weer 
eenmanszaak te worden. Hierdoor verliest Pieter de aansprakelijkheids-
bescherming van de bv, maar dat vindt hij minder zwaar wegen dan het 
fiscale nadeel van de bv. Pieter schrijft zich onmiddellijk bij het handels-
register in. Bernard gaat nog bekijken of de terugkeer uit de bv het beste 
ruisend of geruisloos kan plaatsvinden.
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