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Vraagbaak Personal Finance

Uw geldvragen beantwoord 
door leden van het Personal 
Finance-team. 

U overweegt 
uw vermogen 
van € 500.000 
over te heve-
len naar een 

bv, als belastingbesparing. Nu 
de belastingdruk in box 3 ho-
ger is dan de spaarrente kan 
dit uitkomst bieden. In pri-
vé (box 3) ‘kost’ het vermo-
gen netto € 1000 per jaar bij 
een rente van 1% (€ 5000 rente 
minus € 6000 spaartaks), ter-
wijl het via de bv € 3000 ople-
vert (€ 5000 rente minus € 1000 
vennootschapsbelasting en 
€ 1000 dividendbelasting, ex-
clusief kosten). In box 2 wordt 
20% belasting geheven over 
het daadwerkelijke — en dus 
niet fictieve — rendement. 
Van de staatssecretaris mag 
het, al vragen sommigen zich 
af hoelang nog (zie Verdegaal, 
pagina 15).

Door uw vermogen over te 
hevelen naar box 2 bewerk-
stelligt u ook dat het buiten de 
CAK-toets komt te vallen, in-
dien onverhoopt gebruikge-
maakt wordt van langduri-
ge zorg. De eigen bijdrage is 
namelijk afhankelijk van het 
box 3-vermogen, terwijl vermo-
gen in de bv níét meetelt, maar 
alleen het rendement erop. De 
bijdrage kan zo sterk verlaagd 
worden waardoor dit een be-
langrijk argument kan zijn om 
vermogen naar de bv te bren-
gen. Maar: vlak voor of tijdens 
opname in een zorginstelling 
vermogen overhevelen wordt 
gezien als wetsontduiking.

Een nadeel van vermogen 
in de bv: extra kosten. Voor de 
oprichting en jaarlijks voor de 
jaarrekening en de belasting- 
aangifte, en advieskosten. Een 
ander nadeel is dat het vermo-
gen minder flexibel beschik-
baar is. Het kan ieder moment 
vanuit de bv weer naar privé ge-
haald worden, maar daar gaat 
een uitkeringstoets aan voor-

af. De uitkering is belastingvrij 
voor zover dit het ingebrach-
te kapitaal betreft; over het 
meerdere betaalt u dividend-
belasting. Beschikken in pri-
vé gaat niet zo gemakkelijk als 
vanuit een gewone spaarreke-
ning, maar een (tijdelijke) re-
kening-courant helpt.

Als de rente stijgt, kan het 
weer voordeliger zijn om in pri-
vé te sparen. Een wijziging van 
het belastingsysteem voor ver-
mogen heeft ook gevolgen: de 
fiscale voordelen zouden hier-
door sterk verkleind kunnen 
worden. Moties bij de behan-

deling van het belastingplan 
sturen hierop aan. Tot slot: er 
geldt een ‘gebruikelijkloonre-
geling’ voor directeuren-groot-
aandeelhouders. Zolang u 
nauwelijks (beheer)activiteiten 
voor uw bv verricht, hebt u hier 
geen last van.

U overweegt het ingebrach-
te geld te gebruiken om uw ei-
genwoningschuld te herfi-
nancieren. Dit is inderdaad 
mogelijk. Er zijn wel vormver- 
eisten en de afspraken tussen 
u en uw bv moeten zakelijk 
zijn. Mogelijk moet de bank 
goedkeuring geven indien u 
een tweede hypotheek vestigt. 
Terugbrengen van de financie-
ring naar de bank kan een pro-
bleem opleveren.

Lien van der Leij. Met dank 
aan Muriel Kamsma, in 2015 
Gecertificeerd Financieel 
Planner van het jaar.

Vraag
Ik zou graag willen Ik zou graag willen 
weten wat de haken 
en ogen zijn van het 
onderbrengen van 
box 3-vermogen in 
een bv in box 2, om 
de vermogensren-
dementsheffing te 
ontwijken.
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