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Situatie Bart van de Meerakker 

 48 jaar 

 

 Advocaat internationaal octrooi- en merkenrecht 

 

 IB-ondernemer 

 

 Winst € 250.000 per jaar 

 



Vraag van Bart 

Ik heb gehoord dat er veel verandert de komende jaren. Moet ik 
IB-ondernemer blijven of moet ik naar de BV? 

 



2018 - 2019 

€ 250.000 2018 2023 

IB ondernemer € 146.945 € 146.981 

DGA (€ 90.000) € 144.630 € 149.140 

Werknemer € 128.595 € 134.779 

€ 100.000 2018 2023 

IB ondernemer € 63.960 € 63.450 

DGA (€ 69.000) € 57.139 € 59.324 

Werknemer € 56.250 € 59.029 



Conclusies 

 Bij hoge winsten verandert er nauwelijks iets in de situatie van de IB ondernemer. 

 

 De DGA gaat er bijna altijd op vooruit. 

 Let op: Ervan uitgaande dat de nieuwe winsten worden uitgekeerd 

 

 De werknemer gaat erop vooruit, maar CBI blijft lager. 

 

 De eenmanszaak blijft tot een hoge winst fiscaal aantrekkelijk ten opzichte van een 
BV 

 Dit is sterk afhankelijk van het salaris van de DGA 

 



Pensionering 

 In hoeverre heeft Bart in het verleden pensioen opgebouwd? 

 

 Is box 1 inkomen na pensionering interessant? 

 

 OR dotatie en aftrek lijfrente blijven aftrekbaar tegen hoog tarief.  



 

Bart Willemijn Pierre 



Situatie Willemijn van Baarschot 

 Consultant, DGA van Van Baarschot management en advies BV 

 

 Drie kinderen, waarvan 2 uit een eerder huwelijk. Willemijn heeft nog een partner-
alimentatieplicht aan haar ex tot ultimo 2028. 

 

 Vermogen privé: € 850.000 

 Spaargeld € 125.000 

 Defensieve  beleggingsportefeuille € 725.000, rendementsverwachting 2% 

 

  

 

 

 

 

 

 



Vraag van Willemijn 

Wat moet ik doen met mijn vermogen, de 
belasting in box 3 blijft hoog!!! 



Aandachtspunten 

 Forfaitaire heffing box 3 stijgt in 2019 

 

 Beleggen in box 2 blijft aantrekkelijk: 

 

 2018 2019 2020 2021 

AB-tarief 25% 25% 26,25% 26,9% 

VPB-tarief (< 200.000) 20% 19% 17,5% 16% 

Cumulatief 40% 39,3% 39,2% 38,6% 

2018 2019 2020 2021 

AB-tarief 25% 25% 26,25% 26,9% 

VPB-tarief (> 200.000) 25% 24,3% 23,9% 22,5% 

Cumulatief 43,8% 43,2% 43,9% 43,3% 



Aandachtspunten 

 Beleggen in BV versus beleggen in privé. 

 

 Omslagpunt schuift op als box 3 heffing niet verandert : 

 

 Winst < € 200.000 -> 8% 

 Winst > € 200.000  -> 10% 

 

 

 Kabinet bestudeerd mogelijkheden om forfaitaire heffing aan te passen in heffing 
over rendement. 

 

 Verlaging VPB-tarief is onderdeel van wetsvoorstel afschaffing dividendbelasting. 

 



Aandachtspunten 

 Beleggen in de BV: 

 

 UBO–register (invoering verwacht in 2019):  

 

• Vermogen DGA inzichtelijk voor veel mensen 

 

• Vermogensanonimisering 

 

– Niet voor belastingontwijking 

 

– Privacyoverweging 

 

• Open fonds voor gemene rekening ? 

 



Situatie Willemijn 

Box III 2019 

 

 Rendement € 725.000 (2%)  € 14.500 

 Forfaitaire heffing    €   9.715 

 Netto rendement    €  4.785 -> 0,65% 

 

Box II 2019 

 

 Rendement € 725.000 (2%)  € 14.500 

 VPB 19%     €   2.755 

 AB 25%     €   2.936 

 Netto rendement    €  8.809 -> 1,20% 



Situatie Willemijn  

 Naast de aangekondigde inperking van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente is 
nu ook inperking van de persoonsgebonden aftrek aangekondigd. 

 

 Stel partneralimentatie bedraagt € 24.000 per jaar: 

 

 2018 Aftrek 51,95% over € 24.000  € 12.468 

 2023 Aftrek 37,05% over € 24.000  €   8.897  

 

 Afkoop alimentatieplicht? 

 Koopsom 

 Lijfrente 

 

 Herziening alimentatieberekening? 

 Netto alimentatie partner neemt door nieuwe tarifering wellicht toe!! 

 

Verschil € 3.571 per jaar 



Bart Willemijn Pierre 



Situatie Pierre Franssen 

 53 jaar 

 

 DGA van Transportbedrijf Franssen BV 

 

 Salaris € 105.000 

 

 Vrijstaande woning: € 1.700.000 

 

 Eigenwoningschuld: 

 
 Bank aflossingsvrij € 500.000, rente 2,5% 
 BV aflossingsvrij € 750.000, rente 2,5% 

 

 Rekening courantschuld BV € 700.000 

 

 Vermogen 550.000 / defensief belegd (verwacht rendement 2%) 

 



Vraag van Pierre 

Wat moet ik doen met mijn hypotheek? 
Kan ik niet beter aflossen dan beleggen 



Aandachtspunten 

 Aflossingsvrij versus aflossingsblij, de nieuwe campagne van de NVB 

 

 Aftrekbaarheid rente box 1 versus belasting rente in BV 

 

 Aftrekbaarheid in box 1 daalt naar 37,05% 

 

 Rente belast in BV 38,6% (43,3%) 

 

 Woning verkopen aan de BV en vervolgens huren van de BV 

 

 Overdrachtsbelasting 2% 

 

 Geen eigenwoningforfait (Geen villatax !!) 

 

 



Verkoop woning aan de BV 

 Huidige rentelasten Pierre 

 

 2,5% * € 1.250.000   € 31.250 (€ 2.604 bruto per maand) 

 Eigenwoningforfait  € 21.930 

 

 Netto hypotheeklast  €   2.316 per maand (vanaf 2023) 

 

 Verkoop woning aan BV 

 

 Overdrachtsbelasting  € 34.000 

 Huur aan BV   €   2.600 

 Netto opbrengst BV  €   1.595 per maand (vanaf 2021) 

 

 Netto woonlasten privé   €   1.005 per maand (vanaf 2023)   



Verkoop woning aan de BV 

 Terugverdientijd : € 34.000 / (€ 2.316 -/- € 1.005) = 26 maanden 

 

 Nog geen rekening gehouden met verlagen rc-schuld en bijbehorende rentelasten 

 

 Aandachtspunten bij verkoop woning aan de BV: 

 

 Toekomstige waardestijgingen belast in BV. 

 

 Liquiditeiten BV. 



Bedankt voor jullie aandacht! 


