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Tegemoetkoming overdrachtsbelasting 
In het belastingplan 2013 is opgenomen dat bij doorverkoop van een pand 
(woning of bedrijfspand) binnen een termijn van drie jaren (36 maanden) een 
vermindering van de overdrachtsbelasting zal gelden. Deze maatregel is mid-
dels een goedkeuring reeds met terugwerkende kracht in werking getreden 
per 1 september 2012. De oude regel was dat alleen een doorverkoop binnen 
zes maanden tot een vermindering leidde. De nieuwe regel van 36 maanden 
zal gelden tot 1 januari 2015.

Gebleken was dat vanwege de huidige stagnerende 
vastgoedmarkt de zesmaandstermijn onvoldoende 
was om van de mogelijkheid van vermindering van 
de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een 
woning of bedrijfspand te profiteren. 

Alleen meerwaarde belast
De nieuwe maatregel houdt in dat als een woning 
of bedrijfspand in de periode van 1 september 2012 
tot 1 januari 2015 wordt verkregen, bij een daarna 
volgende verkoop van deze onroerende zaak bin-
nen 36 maanden slechts over de dan gerealiseerde 
meerwaarde overdrachtsbelasting zal zijn verschul-
digd door de kopende partij. De verkoper kan dan 
bedingen dat de bespaarde overdrachtsbelasting 
aan hem zal worden vergoed.

De tijdelijke maatregel is een welkom steuntje in 
de rug voor bijvoorbeeld particulieren die hun 
woning om welke reden dan ook weer moeten 
doorverkopen.

Ook mensen die bijvoorbeeld een nieuwbouw-
woning willen kopen van een projectontwikke-
laar, maar terugschrikken voor dubbele woonlas-
ten, kunnen profiteren van de verlenging van de 
doorverkooptermijn. De verkoper kan door deze 
maatregel de koper met minder risico de garantie 
bieden dat hij de oude woning zal kopen als het 
de koper niet lukt om deze tijdig te verkopen. De 
oude termijn van zes maanden leverde vaak een 
extra kostenpost op in de vorm van twee maal 
overdrachtsbelasting. Bij 36 maanden zal dat veel 
minder het geval zijn. De regering hoopt dat met 
deze maatregel de doorstroming op de woning-
markt wordt bevorderd. 

Ook de aankoop van bedrijfspanden kan door de 
maatregel gestimuleerd worden. Er zijn partijen die 
onroerend goed aankopen, vervolgens renoveren 
en dan weer doorverkopen. Met de nieuwe termijn 
van 36 maanden kan dat gemakkelijker zonder dat 
er twee keer overdrachtsbelasting moet worden 
betaald.

Huwelijkse voorwaarden 
Een recent arrest van de Hoge 
Raad laat zien dat het aanbeve-
ling verdient om wel periodiek te 
verrekenen. Dat kan overigens ook 
nog geschieden nadat men dat 
enkele jaren heeft overgeslagen.

Terugkomen op wille-
keurige afschrijving 
Heeft u verliezen in uw onder-
neming, die mogelijk dreigen te 
verdampen omdat de daarvoor 
geldende negen jaren dreigen te 
verlopen, dan mag u terugkomen 
op een eerder toegepaste wille-
keurige afschrijving.

Nieuwe regels voor 
aftrek hypotheekrente
Al langere tijd wordt er over ge-
sproken, maar het lijkt er nu toch 
echt van te komen. De overheid 
gaat de aftrek van de eigenwo-
ningrente aanpakken. Dit kan be-
hoorlijke gevolgen hebben voor 
uw financiële situatie. 

Aansprakelijkheid 
bestuurder BV
Te vaak wordt nog verondersteld 
dat een BV onbeperkt bescher-
ming biedt voor schulden, maar 
dan wordt vergeten dat een be-
stuurder aansprakelijk gesteld 
kan worden als sprake is van on-
behoorlijk bestuur door die be-
stuurder. 
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Terugkomen op 
willekeurige 
afschrijving 

van vóór 2007

Heeft u verliezen in uw onderneming, die 
mogelijk dreigen te verdampen omdat de 
daarvoor geldende negen jaren dreigen te 
verlopen, dan is het volgende voor u van 
belang. De Belastingdienst heeft namelijk 
bekend gemaakt dat u mag terugkomen 
op een eerder toegepaste willekeurige 
afschrijving. De goedkeuring geldt voor 
investeringen van vóór 1 januari 2007. 

Huwelijkse voorwaarden 
en verrekenbeding 
Niet alle huwelijkse voorwaarden zijn gelijk. Veel echtparen die onder 
huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, hebben daarin een periodiek ver-
rekenbeding door de notaris laten opnemen. 

Met periodiek verrekenen wordt bedoeld dat men 
jaarlijks de besparingen van het afgelopen jaar (dat 
is het deel van beide inkomens dat resteert na beta-
ling van de kosten van het huishouden) veelal 50-50 
zal moeten verdelen. Het komt echter veel voor dat 
men die verdeling achterwege laat.  

Een recent arrest van de Hoge Raad laat zien dat het 
aanbeveling verdient om wel periodiek te verreke-
nen. Dat kan overigens ook nog geschieden nadat 
men dat enkele jaren heeft overgeslagen.

Indien echter bij het einde van een huwelijk blijkt 
dat er geen uitvoering is gegeven aan het periodiek 
verrekenbeding, zal alsnog een verdeling moeten 
plaatsvinden en partijen zijn het dan vaak niet meer 
met elkaar eens, zodat de rechter er aan te pas moet 
komen. Zo ook in de uiteindelijk aan de Hoge Raad 
voorgelegde zaak. De Hoge Raad (en ook al het Hof) 
bepaalde dat in een dergelijk geval het vermoeden 
geldt dat dan het gehele vermogen, zoals dit is 
opgebouwd tijdens het huwelijk, gelijkelijk moet 
worden verrekend. 

De situatie was als volgt: het huwelijk was gesloten 
in 1981, onder huwelijkse voorwaarden. Als onder-
deel van deze huwelijkse voorwaarden was een 
jaarlijks verrekenbeding opgenomen. Dat werd 
echter gedurende het huwelijk niet nageleefd. De 
man richtte in 1986 een eigen BV op met 35.000 
gulden. Diezelfde aandelen zijn in de loop der tijd 
fors meer waard geworden en zouden eigenlijk niet 
in de periodieke verdeling worden meegenomen 
(de waardestijging viel niet onder de te verdelen 
jaarlijkse besparingen). In 2007 bleek de waarde 
ongeveer drie miljoen te zijn geworden. Als in 2010 
wordt besloten tot echtscheiding, oordeelt het Hof 
en ook de Hoge Raad dat de volledige waarde van 
de aandelen nog wel moet worden verrekend. Ge-
volg was dat 50% van de waarde van de aandelen 
moest worden uitgekeerd aan de ex-echtgenote.

In de goedkeuring staat een aantal voor-
waarden en voorbeelden die wij u niet wil-
len onthouden.

1.   Als de ondernemer er voor kiest om op 
de toegepaste willekeurige afschrijving 
terug te komen, dan  moet dat in het ge-
heel; het mag dus niet voor een gedeelte.

Voorbeeld
Monique heeft vóór 2007 willekeurig af-
geschreven op een bedrijfsmiddel. De 
boekwaarde is na de willekeurige afschrij-
ving € 100. Bij gewone afschrijving zou 
de boekwaarde € 250 zijn. In enig jaar 
heeft Monique nog een te verrekenen 
verlies van € 130. Uitwerking: als Moni-
que aan de voorwaarden voldoet, mag 
zij de boekwaarde van het bedrijfsmiddel 
ophogen met € 150 (€ 250 - € 100). Hier-
door ontstaat fiscaal een voordeel van 
€ 150. Hiermee verrekent zij het verlies van 
€ 130. Monique neemt in dat jaar een winst 
van € 20 (€ 150 - € 130). Zij mag de boek-
waarde niet ophogen met € 130.

2.  Na het terugnemen mag de ondernemer 
opnieuw willekeurig afschrijven.

Voorbeeld
Als de ondernemer de willekeurige af-
schrijving op een bedrijfsmiddel in een jaar 
mocht terugnemen, dan mag hij in het jaar 
erna weer willekeurig afschrijven op dat be-
drijfsmiddel. Hij gaat dan uit van de nieuwe 
boekwaarde. Dat is € 250 in het hierboven 
opgenomen voorbeeld (€ 100 + € 150).



Nieuwe regels voor aftrek hypotheekrente
Al langere tijd wordt er over gesproken, maar het lijkt er nu 
toch echt van te komen. De overheid gaat de aftrek van de 
eigenwoningrente aanpakken. Dit kan behoorlijke gevolgen 
hebben voor uw financiële situatie. Maar op grond van de 
voorgestelde overgangsregeling is er nog hoop.

Nu mag men de rente van een schuld die men aangaat voor de 
verwerving van een eigen woning gedurende een periode van 30 
jaar in aftrek brengen bij het bepalen van het inkomen uit werk 
en woning. Na 1 januari 2013 mag de rente van zo’n schuld nog 
steeds in aftrek worden gebracht, maar alleen als de betreffende 
schuld in 30 jaar wordt afgelost. Omdat ieder jaar een deel van de 
schuld moet worden afgelost, wordt het belastingvrij sparen voor 
het aflossen van de schuld in de toekomst afgeschaft.

Overgangsrecht eigenwoningschuld
Voor schulden die op 31 december 2012 worden aangemerkt als Voor schulden die op 31 december 2012 worden aangemerkt als 
eigenwoningschuld blijft de huidige wetgeving van toepassing. 
Mensen die in de loop van 2012 hun woning hebben verkocht 
en nog een nieuwe woning aan het zoeken zijn, kunnen als zij in 
2013 een nieuwe woning kopen, ook aanspraak maken op de oude 
wetgeving en wel tot het bedrag van de eigenwoningschuld ten 
tijde van de verkoop van de oude woning.

Om te voorkomen dat er problemen ontstaan, is verder besloten 
dat iedereen die in 2012 een koopovereenkomst (bestaande wo-
ning) dan wel een aannemingsovereenkomst (nieuwe woning) 
heeft getekend, ook onder de overgangsregeling valt. Hierbij 
wordt wel als voorwaarde gesteld dat de overeenkomst onher-
roepelijk is en in 2013 een lening wordt afgesloten die als eigen-
woningschuld wordt aangemerkt.

Nieuwe leningen
Als men na 2013 besluit een andere woning te kopen of een 
bestaande eigenwoningschuld wil oversluiten, kan men ook de 
huidige wetgeving blijven toepassen. Dit echter maximaal voor het 
bedrag dat op dat moment nog onder het overgangsrecht valt. Het 
meerdere wordt aangemerkt als nieuwe schuld en hiervoor gaat 
wel de aflossingsverplichting gelden.wel de aflossingsverplichting gelden.

Overgangsrecht spaarverzekeringen
Omdat ook het belastingvrij sparen ten behoeve van de eigen 
woning wordt afgeschaft, is er ook voor deze spaarregelingen een 
overgangsregeling voorgesteld.  Voor de op 31 december 2012 be-
staande regelingen blijft het mogelijk om ook na 2013 belastingvrij 
te blijven sparen. Hierbij wordt dan wel gesteld dat het te sparen 
bedrag niet mag worden verhoogd.
Als u hier nog geen gebruik van maakt of alsnog wilt besluiten om 
het te sparen bedrag te verhogen (let op:  hier zijn al grenzen aan 
gesteld), kan het interessant zijn om dit nog vóór 31 december 
2012 te doen. 

Voorbehoud
Het betreft hier nog maar een wetsvoorstel en daarin kunnen 
dingen nog wijzigen. Het kan echter geen kwaad om u nu al te 
oriënteren op mogelijke gevolgen en tijdig te anticiperen op de 
nieuwe regels. Ga niet zelf knutselen, maar vraag om advies van 
een deskundige. Voorkomen is beter dan genezen.een deskundige. Voorkomen is beter dan genezen.

Aansprakelijkheid bestuurder BV
Te vaak wordt nog verondersteld dat een BV onbeperkt be-
scherming biedt voor schulden van een in de BV uitgeoefende 
onderneming. Vergeten wordt dan dat een bestuurder aan-
sprakelijk gesteld kan worden voor de schulden, als sprake is 
van onbehoorlijk bestuur door die bestuurder. Uit een recente 
uitspraak van Rechtbank Arnhem blijkt dat weer eens. De be-
stuurder in kwestie bestreed die aansprakelijkheid omdat de 
BV al eerder was aangesproken en bovendien was hij van me-
ning dat het recht tot invordering van de aanslag en daarmee 
de aansprakelijkheidsschuld al verjaard zou zijn. Het betrof een 
door de BV niet betaalde belastingaanslag uit 2004.

De rechter stelde vast dat de BV onder verantwoordelijkheid en 
leiding van de bestuurder bewust verkeerde aangiften had inge-
diend. Dat valt onder onbehoorlijk bestuur en daarvoor kan de 
Belastingdienst, ook al is de BV daarvoor al eerder aangesproken 
(maar die heeft uiteindelijk niet betaald), de schuld verhalen op 
de bestuurder.

Ook het beroep op verjaring blijkt geen hout te snijden, omdat in 
2008 een dwangbevel voor de betreffende aanslagen aan de BV is 
betekend. De verjaringstermijn van vijf jaren (tekst van art. 27 lid 
1 Inv. 1990 tot 1 juli 2009) begint dan opnieuw te lopen, zodat het 
recht tot invordering en daarmee ook de aansprakelijkheidsschuld 
van de bestuurder pas in 2013 komt te vervallen.



Kort nieuws
Valse e-mails
Het dieven- en oplichtersgilde is nog steeds volop 
actief. Er blijken nu ook e-mails verstuurd te worden 
die afkomstig lijken te zijn van de Belastingdienst. 
In de e-mails staat dat u een belastingteruggave 
kunt krijgen. Vervolgens wordt u gevraagd om op 
een link met het DigiD-logo te klikken. Deze link 
komt niet uit op de echte DigiD-website, maar op 
een valse internetsite waar wordt gevraagd naar uw 
DigiD-code. Als u zo'n e-mail hebt gekregen, kunt u 
die het beste meteen verwijderen. 

U dient zeker niet te klikken op links in de e-mail. 
Hebt u deze e-mail toch geopend en uw DigiD-code 
ingevoerd, dan moet u uw DigiD laten opheffen en 
een nieuwe DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Edelweissroute
Had u er al ooit van gehoord; de Edelweissroute? 
Deze zogenoemde Edelweissroute was erop gericht 
om na een overlijden het door een executeur aan-
getroffen ‘zwarte’ vermogen van de erflater buiten 
beeld te houden en zo erfbelasting te ontduiken. 

Nadat de navorderingstermijn (bij buitenlandse 
vermogensbestanddelen 12 jaar) was verstreken, 
bracht de executeur de erfgenamen alsnog op de 
hoogte van het 'zwarte' vermogen en gaf hij hen 
toegang tot dat vermogen. Bij de erfgenamen kon 
dan geen erfbelasting meer nagevorderd worden 
en de executeur of de erfgenamen konden niet 
meer gestraft worden voor het onjuist doen van 
aangifte.

Sinds 2012 wordt deze constructie op de volgende 
manier bestreden:

� de termijn om erfbelasting na te vorderen over 
buitenlandse vermogensbestanddelen is voort-
aan onbeperkt;

� zodra de erfgenaam kennis neemt van de on-
juistheden/onvolledigheden is hij verplicht deze 
informatie te melden aan de Belastingdienst (bij 
niet-nakoming riskeert hij een boete);

� de executeur is voortaan verplicht de aangifte 
erfbelasting te doen.

De Belastingdienst tracht volgens een woordvoer-
der na de wetswijziging om ettelijke miljoenen aan 
erfbelasting uit oude zaken met zwart vermogen 
te innen.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor even tue le (druk)fouten en 
on vol le dig he den niet wor den ingestaan en aan vaar den de au teurs, de redactie, de uitgever en 
Maas Fiscalisten deswege geen aan spra ke lijk heid.
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Kantoornieuws
Hesi Belastingadvies B.V. is voortaan Maas Fiscalisten
De voor u bekende Hesi Belastingadvies B.V. is per 1 augustus 2012 een samen-
werkingsverband aangegaan onder de nieuwe naam ‘Maas Fiscalisten’. Maas Fis-
calisten is een maatschap tussen Hesi Belastingadvies B.V. en Limaa Holding B.V. 

Eigenaar van Limaa Holding B.V. is Linda, schoondochter van Simon Maas. Zij is in-
middels volop haar droom aan het verwezenlijken; het zich als belastingadviseur ten 
dienste stellen van familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf (MKB). Hieronder 
een korte kennismaking met haar.

Mijn naam is Linda Maas. Getrouwd met Jan, eveneens belastingadviseur. Ik ben 
geboren en getogen in Geldrop. Bij het uitslaan van mijn vleugels ben ik vertrokken 
naar Tilburg om daar op kamers te wonen en te studeren, de studies Fiscaal recht en 
Nederlands recht. Vervolgens mijn grote liefde ontmoet en daardoor in de mooie 
Kempen terechtgekomen.  

Inmiddels heb ik de nodige ervaring opgedaan. In mijn studietijd werkte ik bij het 
Fiscaal Instituut Tilburg op de Universiteit, de Belastingdienst en de alom bekende 
belastingtelefoon. Daarna ben ik als belastingadviseur aan de slag gegaan bij één van 
de ‘big four’ kantoren en nam ik deel aan de beroepsopleiding van de Nederlandse 
Orde van Belastingadviseurs. Na deze opleiding te hebben afgerond en de nodige 
ervaring te hebben opgedaan, heb ik de overstap gemaakt naar een kleiner accoun-
tantskantoor in Veldhoven. 

Nu anno 2012: ondernemer bij Maas Fiscalisten. Wij zorgen ervoor dat onze cliënten 
niet meer belasting betalen dan strikt noodzakelijk!

Voor degene die Linda nog niet kennen. Linda is een spontane, enthousiaste meid, 
een gedreven en vakkundige fiscalist waarbij u zich snel vertrouwd voelt. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.maasfiscalisten.nl. Voor 
een vrijblijvend kennismakingsgesprek bel gerust. Maas Fiscalisten kenmerkt zich 
door persoonlijke aandacht voor u als ondernemer. 
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