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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:
• WOB-besluit over rente familielening eigen woning, ook van belang voor de B.V.
• Einde van de OFGR en open CV
• Einde jubelton?
• Versobering BOR?
• Nalaten aan uw kleinkinderen
• Stappenplan Hoge Raad voor individuele en buitensporige last in box 3
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WOB-besluit over rente 
familielening eigen woning, 
ook van belang voor de B.V.

Het heeft er alle schijn van dat de Belastingdienst niet altijd 
meer akkoord gaat met een hoge rente voor leningen in 
familieverband. Door een WOB-verzoek is nieuw beleid bekend 
gemaakt over de toelaatbare hoogte van de rente. 
Deze standpunten gelden ook voor leningen verstrekt door de 
BV. De hoge rente was vooral interessant door de 
aftrekbaarheid als eigenwoningrente. Die leverde een hogere 
besparing op dan bij geldverstrekking door de bank.

Welke rente dan wel?
Volgens de nieuwe regels moet de rente vergelijkbaar zijn 
met de eigenwoningrente die banken in rekening brengen. 
De belastingdienst gaat daarbij akkoord met een opslag van 
0,2%. Deze opslag is veel lager dan de eerdere gebruikelijke 
opslag van 1,5% of 25% van de bankrente. Volgens het besluit 
rechtvaardigt het ontbreken van zekerheden niet altijd een 
hoge rente. Het risico voor de geldgever moet materieel 
worden getoetst.

Deze materiele toetsing doet zich voor in de situatie dat een 
bank bijvoorbeeld 70% financiert. De bank heeft het recht van 
eerste hypotheek. De ouders financieren de resterende 30%. 
Volgens het besluit is een opslag van 1% dan toegestaan.

Afsluitprovisie
Het berekenen van afsluitprovisie is alleen toegestaan als 
de geldgever voor het verstrekken van de lening reële kosten 
maakt.
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Einde van de OFGR

Op 29 maart 2021 is een voorstel ingediend van de 
‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ 
(hierna: ‘Wetsvoorstel’). Voor Nederlandse familiebedrijven, 
families en vermogende particulieren is een belangrijk gevolg 
van het Wetsvoorstel, dat het open fonds voor gemene rekening 
(OFGR) en de open commanditaire vennootschap (open CV) 
veelal fiscaal transparant worden. In dit artikel gaan we in op 
de gevolgen voor de OFGR.

Besloten of open
Het fonds voor gemene rekening (FGR) kan open of besloten 
zijn. Een OFGR (de open variant) is fiscaal niet-transparant. 
Dit betekent dat het vermogen van de OFGR wordt 
opgenomen in box 2 van de aangifte inkomstenbelasting. Het 
vermogen hoeft niet te worden opgenomen in box 3. Dit geeft 
vaak forse belastingbesparingen. De besloten variant, de 
FGR, is fiscaal wel transparant. Daarom moet het vermogen 
van een FGR wel worden opgenomen in box 3.

Het toestemmingsvereiste speelt een bepalende rol. Als voor 
de verkoop van participaties toestemming van alle 
participanten nodig is, dan is een FGR besloten. Is dat niet het 
geval dan is de FGR open.

Vervanging toestemmings- 
vereiste
Volgens het voorstel blijven beide varianten (open en besloten) 
bestaan, maar wordt het toestemmingsvereiste vervangen. 
De OFGR is voortaan nog alleen VPB-plichtig als er sprake is 
van een fonds dat vermogen bijeenbrengt om dit collectief te 
beleggen en waarbij:
1. de participatiebewijzen worden verhandeld op een  

gereglementeerde markt; of
2. het FGR een inkoopverplichting heeft om met regelmaat 

participatiebewijzen op verzoek van participanten in te 
kopen of terug te betalen ten laste van de activa van het 
FGR. Er is slechts sprake van deze inkoopverplichting 
indien dat uit de fondsvoorwaarden blijkt.

Wel is er nog een belangrijke kanttekening bij het 
Wetsvoorstel. Een familiefonds komt niet in aanmerking voor 
zelfstandige belastingplicht als de bewijzen van 
deelgerechtigdheid (vrijwel) uitsluitend kunnen worden 
overgedragen aan familie en aanverwanten.

Hierdoor worden veel OFGR’s als fiscaal transparant 
aangemerkt. Het Wetsvoorstel heeft geen overgangsrecht. 
Er moet mogelijk vennootschapsbelasting en 
aanmerkelijkbelangbelasting worden betaald. Het vermogen 
van het fonds moet voortaan in box 3 worden opgenomen.

De oorspronkelijke ingangsdatum was 1 januari 2022. Deze 
datum is niet langer haalbaar omdat de aanpassing uit het 
oorspronkelijke Wetsvoorstel is gehaald en apart zal worden 
behandeld op z’n vroegst in het 2e kwartaal 2022. Mogelijk 
wordt de ingangsdatum 1 januari 2023.

 
 
 
 
 

Actie
 
Op dit moment kunt u dus nog even afwachten of er toch 
nog overgangsrecht komt. Als de beleggingsresultaten 
van de OFGR zijn tegengevallen, is het wellicht een optie 
om de OFGR eerder op te heffen. 
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Einde jubelton?

Veel jonge huizenkopers krijgen hulp van hun ouders met de 
jubelton. Dat is de mogelijkheid om onder voorwaarden een 
bedrag van € 105.302 belastingvrij te schenken voor de 
aankoop van een woning. De druk op de politiek lijkt toe te 
nemen. Het voordeel zou ongelijkheid bevorderen en de 
huizenprijzen opdrijven. Aan de andere kant is het nu voor jonge 
huizenkopers bijna niet meer mogelijk om zonder hulp een 
woning te kopen.

Advies
De geluiden om tot afschaffing over te gaan blijven boven 
de markt hangen. Helaas hebben wij geen glazen bol. Het 
enige advies dat wij kunnen geven, is dat u de ontwikkelingen 
nauw in de gaten moet houden. Mocht u overwegen de ton te 
schenken, dan kunt u dat beter nu doen dan nog langer af te 
wachten.

 

Alternatief
Mochten ouders niet willen schenken of aanvullend te willen 
helpen, dan is het nog een optie om een eigenwoninglening te 
verstrekken. Zie het artikel in deze nieuwsbrief over het 
WOB-besluit.
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Versobering BOR?

Ook de druk om iets te doen aan de bedrijfsopvolgingsregeling 
(de BOR) neemt toe. Het versoberen was een onderdeel van 
verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. En de 
bouwstenennotitie (2020) voor een toekomstig fiscaal stelsel 
meldde daar ook al over.

De regeling houdt in dat een materiële onderneming (deels) 
kan worden geschonken c.q. kan vererven aan bijvoorbeeld 
een kind op fiscaal aantrekkelijke wijze. De eerste € 1.119.845 
(bedrag 2021) is voor 100% vrijgesteld van belastingheffing, 
het meerdere voor 83%. Ons bereiken steeds meer berichten 
dat overdrachten worden vervroegd.

Advies
De geluiden om tot afschaffing of versobering over te gaan 
blijven boven de markt hangen. Helaas kunnen wij hierover 
niets met zekerheid zeggen. Ook hier geldt het advies, dat u 
de ontwikkelingen nauw in de gaten moet houden. Mocht u 
een overdracht / schenking overwegen begin daar dan op 
tijd mee. Het zijn trajecten die tijd kosten en een zorgvuldige 
(fiscale) begeleiding vragen. Voor u het weet bent u te laat.
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Nalaten aan uw 
kleinkinderen

Als u een bedrag na wilt laten (legateren) aan uw 
kleinkinderen, dan moet u dat bij testament regelen. Tot een 
bedrag van € 21.282 (bedrag 2021) is dat vrij van erfbelasting.

Keuzes
Als uw kinderen zelf niet evenveel kinderen hebben, komt u 
voor de keuze te staan of de legaten ten laste van de totale 
erfenis komen of ten laste van het erfdeel van de betreffende 
ouder.

Wat te doen?
Er is geen goed of fout. Het gaat om de keuze die u wilt maken 
en hoe u dat vast legt in uw testament. Wij helpen u graag bij 
het maken van de juiste keuze of bij andere vraagstukken over 
uw testament.

 

Voorbeeld
 
Finn benoemt zijn zoon en dochter tot erfgenamen. Als hij 
komt te overlijden bedraagt zijn nalatenschap € 500.000. 
Zoon en dochter erven ieder € 250.000. De zoon heeft 
1 kind en de dochter 2. De kleinkinderen krijgen een 
belastingvrij legaat van ieder € 20.000.
Als de legaten ten laste van de totale erfenis komen, dan 
bedraagt deze na aftrek van de legaten € 440.000 en 
ontvangen de kinderen ieder € 220.000.
Komen de legaten ten laste van het erfdeel van de 
betreffende ouder, dan ontvangt de zoon € 230.000 en 
de dochter € 210.000.
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Stappenplan Hoge Raad 
voor individuele en 
buitensporige last in box 3

Er zijn inmiddels veel procedures gevoerd over de hoge 
belastingheffing over het box 3 vermogen. Op 2 juli deed de 
Hoge Raad weer een uitspraak. Voor een aantal 
belastingplichtigen biedt dat uitkomst.

Onderscheid massaal versus 
individueel bezwaar
De procedures box 3 zijn door de staatssecretaris 
aangewezen als massaal bezwaar. De rechter geeft dan een 
oordeel in een individueel bezwaar dat voor alle bezwaren 
geldt waarin dezelfde rechtsvraag aan de orde is. Daarnaast 
kan de belastingplichtige in zijn bezwaar ook een andere 
rechtsvraag aan de orde stellen die alleen voor hem van toe-
passing is. Het gaat er dan om of sprake is van een individueel 
buitensporige last.

 

De individueel buitensporige 
last
Het lijkt erop dat de Hoge Raad hiervoor een nieuwe algemene 
richtlijn geeft. Als de belasting in box 3 hoger is dan het 
daadwerkelijke rendement en de belastingplichtige deze 
belasting niet (geheel) uit zijn inkomen kan voldoen, dan zal hij 
mogelijk (deels) moeten interen op zijn vermogen. Dat wordt 
vervolgens gezien als aanwijzing dat sprake is van een 
individuele en buitensporige last. Als dat interen wordt 
veroorzaakt door de belasting in box 3, is ook daadwerkelijk 
sprake van een individuele en buitensporige last.
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Stappenplan
Wij zien de volgende 4 stappen:

1. Is de belastingheffing in box 
3 hoger dan het daadwerkelijke 

rendement?

Er geen individuele en 
buitensporige last.

Nee

Ja

Ja Er geen individuele en 
buitensporige last.

2. Kan de belastingplichtige de box 
3-heffing bekostigen uit zijn 

(lopende) inkomen? 

Nee

3. Teert de belastingplichtige in op 
zijn vermogen? 

Nee Er geen individuele en 
buitensporige last.

Ja

Nee Er geen individuele en 
buitensporige last.

Ja

Er is sprake van een individuele en 
buitensporige last, de heffing blijft 

achterwege.

4. Wordt het interen veroorzaakt 
door de belastingheffing in box 3?
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Hoe nu verder?
In de praktijk was een beroep op de individuele en 
buitensporige last zelden succesvol. Met dit arrest lijkt de 
Hoge Raad een andere weg in te zijn geslagen. Toch zijn er de 
nodige kanttekeningen:

 

Conclusie
Al met al zijn er behoorlijk wat kanttekeningen. Maar er zijn ook 
kansen. Een goed moment om met uw adviseur te overleggen 
wat de mogelijkheden zijn.

De belastingheffing in box 3 wordt afgezet tegen 
het daadwerkelijk behaalde rendement.

Box 3 is een gemeenschappelijk inkomens- 
bestanddeel, maar het inkomen in box 1 is dat niet. 
In hoeverre telt het inkomen van de fiscale partner 
en de eventuele andere gezinsleden mee?

Hoe moet worden omgegaan met timing- 
verschillen? De belastingheffing ziet immers op een 
jaar, maar belastingplichtigen dienen de aangifte 
daarover pas in een jaar later. De liquide middelen 
voor het betalen van de belasting, komen dus – 
behoudens de betaalde voorlopige aanslag – ten 
laste van een later jaar.

Op dit moment rekenen de meeste banken een 
negatieve rente bij een bepaald banksaldo. Hoe 
past dit in het stappenplan?

Hoe moet worden omgegaan met inkomen in  
box 3?

Hoe moet worden omgegaan met een forse koers-
winst in een jaar (niet-interen) en een koersverlies in 
het jaar erop (wel-interen).

Hoe moet worden omgegaan met de 
waardemutaties van panden ter belegging.

De Hoge Raad geeft aan dat de rechter bij zijn 
onderzoek of de heffing een individuele en 
buitensporige last vormt, alle relevante feiten en 
omstandigheden in zijn oordeel moet betrekken. 
Wat al die feiten en omstandigheden zijn, laat zij in 
het midden.
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