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Kasrondje bij familieleningen
Familieleningen zijn fi scaal aan-
trekkelijk en worden op grote 
schaal toegepast. De rente is voor 
de schuldenaar (meestal het kind) 
aftrekbaar en bij de schuldeiser(s) 
(meestal de ouders) niet belast 
in box 1. Met schenkingen kan 
de hoogte van de rente en het 
belastingvoordeel van deze opzet 
bovendien makkelijk worden ge-
stuurd respectievelijk onderling 
worden verdeeld. 

Uit jurisprudentie blijkt dat het 
verstandig is om schenkingen van 
de schuldeiser niet enkel boek-
houdkundig te verrekenen met 
de door de schuldenaar verschul-
digde rente, maar de geldbedragen 
daadwerkelijk over te maken. Dit is 
het zogeheten kasrondje binnen de 
familielening. 

De Hoge Raad heeft onlangs een 
arrest gewezen waarin hij de aftrek 
van eigenwoning rente in stand 
hield, zonder dat er sprake was van 
een fysiek kasrondje. 

Maar om de rente daadwerkelijk 
in aftrek te kunnen brengen, moet 
wel vaststaan dat er bij de ver-
rekening geen sprake is van een 
kwijtschelding van rentetermijnen. 
En de (feitelijke) vaststelling hiervan 
in combinatie met het schemerge-
bied tussen een kwijtschelding en 
schenking is een juridisch en fi scaal 
mijnenveld. Met het kasrondje is de 
aftrek verzekerd omdat er overdui-
delijk sprake is van een schenking 
en geen kwijtschelding. Hiermee 
zal het kasrondje dus nog steeds in 
beeld blijven.
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Pensioenrechten in eigen beheer 

daarmee een rendement te beha-
len. De Staatssecretaris ziet nog wel 
problemen bij deze variant. Hij schrijft: 
“Er is onderzocht of een oplossing kan 
worden gevonden voor de problemen 
en discussies in de uitkeringsfase die 
optreden indien een levenslang recht 
op een uitkering wordt toegezegd. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de 
toepassing van de dividenduitkerings-
toets. Bovendien gaan in de uitkerings-
fase de fi scale en commerciële waarde 
van de pensioenverplichting weer 
uiteenlopen als een levenslang recht 
op een uitkering wordt toegezegd.”

Het lijkt zeker niet de bedoeling om 
net als bij de huidige beschikbarepre-
mieregeling vast te moeten stellen 
welke  rendementen in de bv worden 
gemaakt met de gespaarde gelden en 
die rendementen verplicht te moeten 
aanwenden voor de opbouw van de 
voorziening.  Dat zou namelijk bete-
kenen dat de BV de gespaarde gelden 
apart zou moeten gaan beheren. 
Nadeel daarvan zou zijn dat die beleg-
gingen dan niet meer beschikbaar zijn 
voor het drijven van de onderneming. 

Wiebes kondigt daarom aan een vari-
ant op een beschikbarepremierege-

Onze regering is de problematiek van pensioenen in eigen beheer bij BV’s 
aan het bestuderen. Het grootste probleem daarbij is het grote verschil 
tussen de fi scale (lagere) waarde van de pensioenverplichting en de (veel 
hogere) commerciële waarde. De Staatssecretaris van Financiën schreef 
daarover al eerder. Nu heeft hij mogelijke oplossingsrichtingen, die ook al 
eerder aan de orde waren, aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden.

ling uit te zullen werken met een vast 
oprentingspercentage. Bijvoorbeeld 
een fi ctief rendement op basis van een 
marktrente. 

Op pensioendatum dient de opgerente 
waarde van de gespaarde gelden in 
de BV weer te worden omgezet in een 
oudedagsvoorziening. Ook hier zal die 
voorziening bedongen kunnen worden 
van een bank of verzekeringsmaat-
schappij, maar ook van de eigen BV.

Overgangsregeling
Voor bestaande pensioenverplich-
tingen zal er een overgangsregeling 
worden uitgewerkt. Deze verplichtin-
gen zullen gedurende de opbouwfase 
kunnen worden omgezet in een van 
beide genoemde varianten. 

Het Register van Belastingadviseurs 
pleit intussen al voor nog een andere 
overgangsregeling. Het overgangs-
recht voor pensioen in eigen beheer 
zou uitgebreid moeten worden met 
de mogelijkheid om geheel of gedeel-
telijk, zonder revisierente, af te zien 
van de in eigen beheer opgebouwde 
pensioenrechten.

Volstaan zou moeten worden met 
alleen een directe heffi ng van ven-
nootschapsbelasting op het moment 
van afzien van de pensioenrechten, 
eventueel gevolgd door de heffi ng van 
25% in box 2, op het moment dat ver-
mogen van de BV als dividend wordt 
uitgekeerd.

Hij noemt in zijn brieven twee mo-
gelijkheden, te weten de Oudedags-
BestemmingsReserve (OBR) en het 
Oudedagssparen in eigen beheer als 
een variant op een beschikbarepre-
mieregeling, maar dan met een vast 
oprentingspercentage. 

OudedagsBestemmingsReserve (OBR)
De OBR is een fi scale reserve in eigen 
beheer voor de oude dag. In deze 
variant kan jaarlijks een bepaald 
bedrag ten laste van de winst worden 
gebracht en in de reserve “gestopt” 
worden. Het jaarlijks al dan niet do-
teren aan “de pot” is geheel vrijblij-
vend, maar wel gebonden aan een 
maximum. Het gereserveerde bedrag 
wordt niet opgerent. Op pensioenda-
tum moet de waarde van de reserve 
gebruikt worden voor een oudedags-
voorziening. Zoals het er nu uitziet kan 
die voorziening bedongen worden van 
een bank of verzekeringsmaatschappij, 
maar ook van de eigen BV.

Oudedagsparen in eigen beheer
In dit systeem zou de DGA uit zijn 
bruto loon een bepaald deel (aftrek-
baar) kunnen afstorten in zijn BV. De 
BV gaat dat geld beheren en tracht 
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Werknemer of zzp’er?
Een werkgever zegt tegen zijn 10 
werknemers dat ze collectief wor-
den ontslagen en biedt ze alle-
maal aan om als freelancer terug 
te komen. Op het eerste gezicht 
lijkt dit een goed idee, maar zo 
eenvoudig werkt de praktijk niet.

Er zal namelijk eerst een wettelijk 
voorgeschreven procedure moeten 
worden gevolgd en eventueel een 
vergoeding aan de werknemers moe-
ten worden betaald, afhankelijk van 
situatie en arbeidsduur. 
Voor een werkgever heeft een free-
lancer vele voordelen, omdat hij niet 
te maken heeft met cao’s, ARBO-
voorzieningen, pensioen en andere 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Bovendien kan een freelancer veel 
fl exibeler worden ingezet.
Een freelancer houdt meer netto over 
van hetzelfde ‘loon’ als een werkne-
mer, vooral vanwege de fi scale voor-
delen. Toch is het voor de meeste 
werknemers niet verstandig om over 
te stappen naar het vrije ondernemer-
schap, vanwege de benodigde kwali-
teiten en gebrek aan zekerheden. 
Wat de werkgever in dit voorbeeld wil 
is bovendien niet zomaar mogelijk; de 
omstandigheden bepalen of iemand 
al dan niet in loondienst is. Indien 
de gezagsverhoudingen hetzelfde 
blijven of er maar sprake is van één 
opdrachtgever, blijft het dienstver-
band in fi ctieve vorm voortbestaan en 
moet er nog steeds loonbelasting en 
sociale premies worden ingehouden. 

Overeenkomsten i.p.v. VAR
Omdat vaak onduidelijk was/is in welke arbeidsrelatie iemand bij een op-
drachtgever werkt, is in het verleden de Verklaring Arbeids Relatie (VAR) in 
het leven geroepen.

er per sector voorbeeldovereenkom-
sten op de site van de Belastingdienst 
zullen worden gepubliceerd. 

Ook is het mogelijk om zelf overeen-
komsten op te stellen en deze goed 
te laten keuren bij de Belastingdienst. 
Deze overeenkomsten kunnen dan ter 
beoordeling aan de belastingdienst 
worden voorgelegd. 

De Belastingdienst wil dan, naast een 
aantal algemene gegevens, het vol-
gende weten:
1.  Of de overeenkomst voor 1 op-

drachtgever of meer opdrachtge-
vers is bedoeld;

2.  Welke afspraken er zijn gemaakt. 
3.  Welke werkzaamheden worden 

uitgevoerd en onder welke omstan-
digheden;

4.  Of de overeenkomst door bemid-
deling van een ander tot stand is 
gekomen;

5.  Welke specifi eke regelgeving of 
certifi ceringseisen er gelden;

6.  Welke algemene voorwaarden of 
richtlijnen er voor de arbeidsrelatie 
zullen gelden.

Hiermee zullen niet alle problemen 
zijn opgelost. Partijen moeten namelijk 
eerst zelf beoordelen of er sprake is 
van een dienstbetrekking/loondienst-
verhouding. 

Indien er sprake is van een loondienst-
verhouding is een opdrachtgever 
verplicht om loonheffi ng en sociale 
premies in te houden en af te dragen. 
Indien pas achteraf, soms zelfs nog na 
vijf jaren, bleek dat sprake was van een 
loondienstverhouding, terwijl partijen 
daar niet van uit waren gegaan, dan 
volgden naheffi ngen, rente en boetes. 
De VAR was bedoeld als een tijdelijke 
maatregel, maar bestaat al weer 10 
jaren. Middels de VAR werden de op-
drachtgevers door de belastingdienst 
gevrijwaard van het afdragen van 
loonheffi ng en sociale premies. 

De VAR kon bij de belastingdienst 
worden aangevraagd door het invul-
len van een daartoe ontworpen 
formulier. Een ambtenaar beoor-
deelde vervolgens de gegevens op 
het formulier en verstrekte daarna al 
dan niet de gewenste VAR. Gebleken 
is dat het systeem niet goed werkte 
en fraude en schijnconstructies in de 
hand werkte. Bovendien leverde het 
jaarlijkse aanvragen te veel adminis-
tratieve rompslomp op. 

Intussen is de Beschikking Geen Loon-
heffi ng (BGL) alweer afgeschoten als 
alternatief. Uiteindelijk is gekozen voor 
een systeem waarbij partijen een over-
eenkomst afsluiten waarin de arbeids-
relatie is vastgelegd. Bedoeling is dat 
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Kort fi scaal nieuws
Restschuld eigen woning en renteaftrek

voor de Verzoekschriften en de Burgeri-
nitiatieven komt daarna tot het oordeel 
dat het standpunt van de staatssecreta-
ris juist is dat de hardheidsclausule niet 
van toepassing is. 

Jammer dus voor deze verkoper.

Is heffi ng box 3 buitensporig?

De Hoge Raad heeft op 3 april 2015 
deze vraag ontkennend beantwoord. 
Tegelijk gaf hij aan dat het stelsel van 
forfaitaire heffi ng in de toekomst wel 
tot een buitensporig zware last kan 
leiden, gelet op de extreem lage rente 
op spaarrekeningen.

Staatssecretaris Wiebes heeft besloten 
alle ingediende bezwaarschriften tegen 
de Box 3 heffi ng aan te merken als 
massaal bezwaar. Aanslagen met een 
dagtekening van 14 mei 2015 of later 
zullen ambtshalve worden aangepast 
als de uitspraak van de aangespannen 
proefprocedure daartoe aanleiding 
geeft. 

Er hoeven dus geen bezwaarschriften 
meer hierover te worden ingediend.

Rente op een restschuld op een 
voormalige eigen woning, ontstaan 
vanaf 29 oktober 2012, is tijdelijk 
aftrekbaar van het inkomen. Daartoe is 
op 14 november 2012 besloten. 

Iemand had zijn “onder water staande” 
huis verkocht, en afgesproken dat de 
notariële overdracht op 1 november 
2012 zou plaatsvinden. Door omstan-
digheden is de overdracht vervroegd 
tot net voor 29 oktober 2012. Hij wilde 
graag toch in aanmerking komen voor 
renteaftrek, maar de Staatssecretaris 
weigerde dat. 

In speciale gevallen kan de Staatsecre-
taris op grond van de hardheidsclausule 
uitzonderingen maken op een regeling. 
Ook de Commissie in de Tweede Kamer 


