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Inleiding

U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. 
Wij geven u graag nieuwe inzichten als het gaat om 
vermogensbehoud en -overdracht. Zo kunt u bepalen wat u nu 
en in de toekomst wilt doen met uw vermogen.

In deze vermogensupdate leest u over:
• Negatieve rente: oplossingsrichtingen
• Erfbelasting betalen met kunst: een update
• Wijzigingen in de overdrachtsbelasting
• De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling
• Is een reeks van schenkingen een belaste periodieke schenking?
• De tweetrapsmaking onder de loep
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Negatieve rente: 
oplossingsrichtingen

Steeds meer banken gaan over tot het berekenen van een 
negatieve rente. Veelal wordt al rente berekend over saldi vanaf 
250.000 euro. Wat betekent dat voor u?

Particulier met spaarsaldo
In de volgende tabel is de heffing over een Box 3 vermogen 
weergegeven:

Voorbeeld 1
Een alleenstaande particulier met een Box 3 vermogen van 
500.000 euro is jaarlijks een heffing verschuldigd van 5.895 
euro (tarief 2021 exclusief heffingskorting). Stel dat het saldo 
alleen bestaat uit één spaartegoed bij een bank die  
0,5 procent negatieve rente rekent vanaf 250.000 euro.  
Het negatieve rendement van 5.895 euro (de belastingheffing) 
neemt dan toe met 1.250 euro tot 7.145 euro.

Voorbeeld 2
Een alleenstaande particulier met een Box 3 vermogen van 
1.500.000 euro is jaarlijks een heffing verschuldigd van 21.695 
euro (tarief 2021 exclusief heffingskorting). Stel dat het saldo 
alleen bestaat uit één spaartegoed bij een bank die 0,5 
procent negatieve rente rekent vanaf 250.000 euro. Het 
negatieve rendement van 21.695 euro (de belastingheffing) 
neemt dan toe met 6.250 euro tot 27.945 euro.

Tot € 50.000 0%

Tot € 100.000 0,59%

Tot € 1.000.000 1,40%

Vanaf € 1.000.000 1,76%

Acties particulier
1. Onderzoek of de negatieve rente wordt beperkt wanneer 

de rekening een en/of-rekening wordt.  
Let op: onderzoek of deze wijziging gevolgen heeft voor 
een eventuele overdracht van vermogen en de fiscale 
gevolgen daarvan.

2. Spreid zoveel mogelijk over verschillende banken, ook al 
hanteren die ongetwijfeld ook een negatieve rente.  
Zo kan u een paar keer gebruik maken van de drempel.

3. Een aantal specifieke rekeningen telt bij sommige banken 
niet mee bij de berekening van uw totaalsaldo.

4. Overweeg om een deel van het vermogen op andere wijze 
te beleggen (let op eventuele beleggingsrisico’s) of om 
schulden af te lossen.

5. Overweeg inbreng van vermogen in een BV of OFGR 
(open fonds voor gemene rekening).  
NB haast is geboden. Niet alleen moet de notaris tijdig 
worden ingeschakeld, ook moet er een bankrekening  
worden geopend. Dat laatste kost vaak de meeste tijd.

BV met spaarsaldo
Spaartegoeden ondergebracht in een BV worden ook 
getroffen door de negatieve rente. Om te voorkomen dat 
banken negatieve rente in rekening brengen, kan het lonend 
zijn om de tegoeden van de BV op een rekening van de dga te 
houden, maar voor rekening en risico voor de vennootschap. 
Op deze manier kan u (gedeeltelijk) voorkomen dat de 
vennootschap rente over banktegoeden aan de bank moet 
betalen. De Belastingdienst kan dit zien als een rekening-
courant verhouding. Met ingang van 1 januari 2023 
(toetsdatum: 31 december 2023) kan dit worden gezien als 
fictief inkomen uit aanmerkelijk belang. Zie wetsvoorstel Wet 
Excessief Lenen met gevolgen voor een schuld van meer dan 
500.000 euro. U kunt bovenstaande oplossing dus nog 
ongeveer 3 jaar toepassen.
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Wijzigingen in de 
overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2021 is er een aantal ingrijpende wijzigingen op 
het gebied van de heffing van overdrachtsbelasting.

Wijzigingen voor starters
Starters op de woningmarkt komen onder voorwaarden in 
aanmerking voor een startersvrijstelling. Zij betalen dan in 
plaats van 2 procent, geen overdrachtsbelasting. 
Deze voorwaarden zijn:
• De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar.
• De koper koopt een woning.
• De koper heeft de startersvrijstelling voor  

overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en verklaart 
dit schriftelijk.

• De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde 
hoofdverblijfcriterium) en verklaart dit schriftelijk.

Het moment van overdracht bij de notaris is bepalend, niet het 
moment van tekenen van de koopovereenkomst. De vrijstelling 
geldt wanneer de overdracht van een woning bij de notaris 
plaatsvindt op of na 1 januari 2021.
De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van 
de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? 
Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar 
deel 2 procent belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar 
betaalt geen belasting over zijn/haar deel.

Wijzigingen voor starters
Voor alle overige overdrachten geldt een toename van het 
tarief. Het tarief wordt 8 procent en geldt voor:
• Kopers van woningen niet zijnde een hoofdverblijf.
• Koop van een aanhorigheid bij de eigen woning (een 

garage) later dan bij de aankoop van de woning zelf.
• Koop van vakantiewoningen.
• Koop van een studentenwoning.
• Koop van woningen voor de verhuur.
• Koop van bedrijfspanden voor eigen gebruik of ter  

belegging.

Actie
 
De tijd dringt. Indien u gebruik wilt maken van het huidige 
tarief, draag dan het vastgoed nog dit jaar notarieel 
over.
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Erfbelasting betalen met 
kunst: een update

In onze Vermogensupdate van november 2019 wezen wij op de 
mogelijkheid om erfbelasting te betalen met kunst. Recent is er 
een verruiming gekomen. Wat houdt deze verruiming in?

Stel partner A van een in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar overlijdt. Er zijn een of meer kinderen. Er is geen testament. 
Dit betekent dat de wettelijke verdeling van toepassing is.

Partner B kan de verschuldigde erfbelasting voldoen met kunst (een voorwerp van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch be-
lang). Omdat de wettelijke verdeling van toepassing is, gaan alle goederen naar partner B. Deze krijgt daarmee meer dan waar recht 
op is en wordt overbedeeld. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een niet-opeisbare vordering op hun ouder, partner B. 

De kinderen krijgen geen goederen. Zij krijgen alleen een vordering en kunnen geen kunst overdragen om hun erfbelasting te voldoen. 
De verruiming houdt in dat wanneer een langstlevende kunst overdraagt aan de staat, deze daarmee ook de erfbelasting van de 
kinderen betaalt mits uiteraard de waarde van het kunstvoorwerp toereikend is.

https://www.grantthornton.nl/globalassets/1.-member-firms/netherlands/documenten/flyers-pdf/2019/vermogensupdate---estate-planning---grant-thornton---november-2019.pdf
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De toekomst van de 
Bedrijfsopvolgings-
regeling

Op 18 mei van dit jaar heeft de Staatssecretaris van  
Financiën een bouwstenennotie voor een toekomstig  
belastingstelsel aan de Tweede Kamer aangeboden. De notitie 
bevat ‘concrete bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen 
en vereenvoudigingen van het belastingstelsel’. 

Het bouwstenentraject is een ambtelijk traject zonder politieke 
sturing met als doel om uitgewerkte beleidsopties op te 
leveren voor het volgend kabinet. Het is geen wetgeving. 
Het geeft wel denkrichtingen aan.

In de notitie wordt ook ingegaan op de Bedrijfsopvolgings- 
regeling (de BOR). Geconcludeerd wordt dat de BOR 
versoberd kan en moet worden.

Wat houdt de BOR in?
De BOR is in de Successiewet opgenomen met als doel 
bedrijfsopvolgingen zonder fiscale belemmeringen te laten 
verlopen. Het bij schenking of vererving verkregen 
ondernemingsvermogen is tot 1.102.209 euro (2020) voor 100 
procent vrijgesteld en het meerdere daarboven is voor 83 
procent voorwaardelijk vrijgesteld. De vrijstelling wordt 
toegepast per objectieve onderneming en niet per verkrijger. 
U kunt bovendien, gedurende 10 jaren rentedragend, uitstel 
van betaling krijgen voor de verschuldigde belasting over het 
na toepassing van deze percentages resterende belaste deel 
van de verkrijging.

Actie
 
Denk na over de overdracht van uw bedrijf. Een 
zorgvuldige overdracht vergt veel tijd. Niet uit te sluiten 
valt dat binnen enkele jaren de BOR is versoberd.
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Is een reeks van 
schenkingen een belaste 
periodieke schenking?

In een recente Rechtbank uitspraak werd geconcludeerd dat 
een reeks van schenkingen geen belaste periodieke schenking 
is. 

Wat was de casus?
 
Ouders schenken aan hun zoon vijfmaal 10.000 
euro. De schenkingen worden elk vormgegeven door 
middel van een separate notariële akte, die allemaal 
op 7 maart 2013 worden gepasseerd. 4 van de 5 
schenkingen bevatten een opschortende voorwaarde 
inhoudende dat de ouders in leven moeten zijn op 1 
januari 2014, respectievelijk 1 januari 2015, 1 januari 2016 
en 1 januari 2017. Alle schenkingen worden renteloos 
schuldig gebleven. In iedere schenkingsakte is ook een 
herroepingsrecht opgenomen.

De zoon stelt dat sprake is van 5 afzonderlijke 
schenkingen: één schenking die direct tot stand komt en 
4 schenkingen die tot stand komen op het moment van 
het vervullen van de opschortende voorwaarde.

De inspecteur is van mening dat de schenkingen 
met elkaar samenhangen waardoor sprake is 
van één schenking in de vorm van een periodieke 
uitkering. Daardoor is deze in zijn geheel belast met 
schenkbelasting op het moment van het sluiten van de 
overeenkomsten. Het gevolg van dit standpunt is dat 
slechts 1 keer in plaats van 5 keer een beroep op de 
ouderkind-vrijstelling kan worden gedaan en dat hogere 
schenkingen in een hogere tariefschijf kunnen vallen.

Gelukkig gaat de Rechtbank niet mee met de inspecteur. 
Er is wel hoger beroep aangetekend. Dus of het 
Gerechtshof dat ook vindt, moet worden afgewacht.

Wat is het belang voor de 
praktijk?
Bent u als ouders van plan om jaarlijks een bedrag tegen 
schuldigerkenning te schenken aan uw kinderen? Dam is een 
jaarlijkse gang naar de notaris noodzakelijk. Een repeterende 
schenking voorkomt dat.

Daarnaast zien we in de praktijk dat ouders hun kinderen vaak 
ondersteunen bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis. De 
bank verlangt veelal zekerheid. Namelijk dat de schenkingen 
elk jaar plaatsvinden. Dan weet de bank dat aan de rente- en 
aflossingsverplichtingen kan worden voldaan.



8  Vermogensupdate

De tweetrapsmaking 
onder de loep

Soms kom je het tegen in een testament: de tweetrapsmaking. 
Wat houdt dat in en waar moet je rekening mee houden?

Met een zogenoemde tweetrapsmaking beschik je eigenlijk 
tweemaal over je nalatenschap. Je bepaalt in eerste instantie 
wie erfgenaam is (de bezwaarde) en vervolgens ook aan wie 
(de verwachter) de erfenis - of datgene wat ervan over is -  
toekomt na overlijden van de bezwaarde. De bezwaarde 
kan dus niet zelf bepalen aan wie het verkregen vermogen 
toekomt.

Voorbeeld
Een ouder heeft een kind en een kleinkind. Deze ouder  
benoemt zijn kind tot enig erfgenaam. De ouder overlijdt. Het 
kind erft het hele vermogen. In het testament van de ouder 
staat dat - wanneer het kind komt te overlijden - het geërfde 
vermogen vererft aan het kleinkind. Door deze bepaling  
beschikt het kind niet zelf in het eigen testament over het van 
de ouder geërfde vermogen. Door een dergelijke twee- 
trapsmaking kan je meer grip op het vermogen houden en kan 
je, zoals ook wel wordt gezegd, over je graf heen regeren.

Tariefmatig kan een tweetrapsmaking voor de erfbelasting  
zowel positief als negatief uitpakken. In het hiervoor  
geschetste voorbeeld pakt de tweetrapsmaking negatief 
uit. Door de tweetrapsmaking erft het kleinkind namelijk van 
haar grootouder in plaats van haar ouder. De tarieven voor 
grootouders/kleinkind zijn hoger dan de tarieven ouders/kind. 
In het voorbeeld is het kind de bezwaarde en het kleinkind de 
verwachter.

Een tweetrapsmaking kan ook positief uitpakken voor het 
toepasbare tarief. Denk aan ouders die twee kinderen hebben. 
Ouder A overlijdt. Ouder B en de kinderen zijn erfgenaam. Als 
een van de kinderen eerder overlijdt dan ouder B, dan gaat dit 
erfdeel voor de helft weer terug naar ouder B (en de andere 
helft naar het overgebleven kind). Bij overlijden van ouder 
B vererft het van het kind verkregen deel dan weer aan het 
andere kind. Deze extra stap kan ouder A voorkomen door een 
tweetrapsmaking in het testament op te nemen zodat het erf-
deel (dat van ouder A is verkregen) van het kind dat voorover-
lijdt volledig aan het andere kind vererft.

Voorwaarden
Aan de tweetrapsmaking kunnen diverse voorwaarden worden 
verbonden, onder meer:
• De bezwaarde mag het bezwaarde vermogen gebruiken 

voor privé- uitgaven. Deze voorwaarde geeft flexibiliteit.
• De bezwaarde mag het bezwaarde vermogen  

vervreemden. De regels van zaaksvervanging gelden. 
Dit betekent dat als u een goed verkoopt, dat op de 
opbrengst daarvan ook de last van de tweetrapsmaking 
komt te rusten.

• De bezwaarde moet jaarlijks rekening en verantwoording 
afleggen aan de verwachters. In de rekening en  
verantwoording wordt aangegeven wat het verloop is 
geweest van het vermogen. Dit geeft extra zekerheid en 
voorkomt onduidelijkheid bij overlijden van de bezwaarde.

De laatste voorwaarde is vaak een lastig te nemen hobbel.  
In de praktijk blijkt dat degene die het vermogen als  
bezwaarde onder zich houdt, het als niet plezierig ervaart om 
verantwoording aan een ander af te moeten leggen. Zeker 
niet als diegene wat verder van hem af staat. In sommige 
testamenten is bepaald dat de bezwaarde geen rekening en 
verantwoording hoeft af te leggen. De trend in de rechtspraak 
is dat de bezwaarde dat toch moet doen.
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